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INTRODUÇÃO 
A avaliação pedagógica, que se desenvolve essencialmente em contexto de sala de aula, para 

além do seu papel determinante no desenvolvimento de aprendizagens dos alunos, constitui-se 

como um elemento integrante e regulador da prática educativa, permitindo uma recolha 

sistemática de informações que, uma vez analisadas, apoiam a tomada de decisões adequadas à 

promoção da qualidade das aprendizagens. 

Neste âmbito, o Conselho Pedagógico entendeu ser necessário refletir sobre as práticas, 

integrando a definição concetual e as informações divulgadas na Ação de Formação “Avaliação 

nos Ensinos Básico e Secundário: Como Avaliar para o Sucesso Educativo?”, no Projeto de 

Monitorização, Acompanhamento e Investigação em Avaliação (MAIA) e nos normativos legais 

relativos à avaliação das aprendizagens dos alunos. Este processo visa a adoção de práticas 

articuladas entre os docentes dos diversos ciclos de ensino e pretende contribuir para que 

todos os alunos aprendam mais e melhor. O envolvimento dos alunos na avaliação desenvolve a 

consciência sobre as aprendizagens, a forma como as adquirem e promove a autonomia e a 

capacidade de reflexão. 

 

ENQUADRAMENTO 
A construção do Referencial de Avaliação do AEVT assenta no enquadramento legal em vigor 

exarado nos DL n.º 55/2018, de 6 de julho, nomeadamente artigo 3.º, alínea d) e artigos 17.º, 

22.º, 23º e 24 (Autonomia e Flexibilidade Curricular); DL n.º 54/2018, de 6 de julho (Educação 

Inclusiva); Portarias nº 223-A/2018, de 3 de julho, e 226-A/2018, de 7 de agosto, e a estratégia 

de avaliação adotada pela escola dentro do âmbito da sua autonomia. Foram ainda tidos em 

consideração as Aprendizagens Essenciais (AE), que constituem a orientação curricular de base 

para efeitos de planificação, realização e avaliação do ensino e da aprendizagem, em cada ano 

de escolaridade ou de formação, componente de currículo, área disciplinar (Art. 17º, Ponto 2. 

DL55/2018, 6 de julho) e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO). 

 

CONCEITO DE AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA 
A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as 

AE, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no PASEO. 

A avaliação pedagógica é considerada um processo que envolve professores e alunos e que se 

traduz na recolha, análise, interpretação, discussão e utilização de informações relativas à 

aprendizagem dos alunos, com os seguintes objetivos: a) identificar as aprendizagens mais e 
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menos conseguidas; b) apoiar os alunos nas suas aprendizagens, em função dos critérios de 

avaliação definidos; c) dar feedback, de modo a promover a sua autorregulação; d) classificar os 

alunos; e) dar informação aos pais/encarregados de educação sobre o estado das 

aprendizagens dos seus educandos. 

Avaliação Formativa e Avaliação Sumativa 
A avaliação pedagógica integra quer as avaliações formativas (principal modalidade de 

avaliação), quer as avaliações sumativas, pois estas são as duas modalidades de avaliação que 

orientam os alunos nas suas aprendizagens. 

Conceito de Avaliação Formativa (avaliação para as aprendizagens)  
A avaliação formativa é um processo eminentemente pedagógico, tendencialmente contínuo, 

que pressupõe a participação ativa dos alunos nas tarefas propostas pelos professores. 

Possibilita a recolha de informações sobre o que os alunos sabem e são capazes de fazer, 

utilizando diversificados processos de recolha de informação, atendendo às necessidades e 

contexto em que as suas práticas se desenvolvem. 

O foco da avaliação formativa e a razão da utilização de processos de recolha de informação 

diversificados é dar feedback aos alunos, oral ou escrito, pelo menos no momento seguinte à 

aplicação dos diferentes processos de recolha de informação definidos pelo grupo disciplinar. É 

através da distribuição de feedback que os professores podem ter um papel decisivo nos 

processos de aprendizagem dos seus alunos, pois é através dele que sabem o que têm de 

aprender, onde se encontram em relação à aprendizagem e o que têm de fazer para aprender. 

Conceito de feedback 
Define-se feedback como a informação oferecida aos alunos sobre o seu desempenho ou 

conhecimento de determinada tarefa, assumindo um lugar de destaque no processo de 

avaliação formativa e possibilitando a autorregulação da aprendizagem (Perrenoud, 1999 e 

Fernandes, 2008). 

Conceito de Avaliação Sumativa (avaliação das aprendizagens)  
A avaliação sumativa traduz -se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens 

realizadas pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e a certificação. Esta deve 

contribuir igualmente para apoiar as aprendizagens dos alunos e o ensino dos professores, 

sendo a peça central de qualquer processo de avaliação pedagógica porque é através deste 

processo que os professores podem comunicar aos alunos três informações fundamentais: a) 

onde se pretende que eles cheguem – para clarificar os objetivos de aprendizagem; b) em que 

situação se encontram - para fornecer informação útil e pertinente relacionada com os objetivos 
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de aprendizagem definidos; e c) o que têm de fazer para aprenderem o que está previsto, isto é, 

os esforços e processos que têm de fazer para chegarem onde se pretende que cheguem.  

 

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 

E SUMATIVA 
Avaliar é um processo partilhado entre professores, alunos, pais e encarregados de educação. A 

participação destes intervenientes na avaliação deverá ser aprofundada e desenvolvida e terá 

início com a divulgação deste documento junto dos vários parceiros educativos. 

Aos professores compete recolher, de forma sistemática, as informações e evidências de 

aprendizagem com base numa variedade de técnicas e instrumentos de avaliação. Compete-

lhes, ainda, a partir dessas informações, ajustar o processo de ensino e de aprendizagem e 

emitir apreciações e classificações referentes ao desempenho dos alunos. 

Aos alunos cabe envolverem-se num processo de autoavaliação e, com a orientação do 

professor, autorregular o seu processo de aprendizagem, identificar dificuldades e áreas de 

preferência. Conforme o aluno progride ao longo do seu percurso escolar, deverá, 

progressivamente, fazer a sua autoavaliação, com caráter descritivo e reflexivo, que entregará 

ao Diretor de Turma e que fará parte do seu processo pedagógico individual. 

Aos pais e encarregados de educação cabe um papel de acompanhamento do processo de 

avaliação dos seus filhos ou educandos, quer através da participação nas reuniões promovidas 

pela escola, quer, ainda, através do acompanhamento dos registos diários dos alunos nas 

diversas disciplinas/áreas disciplinares e das informações avaliativas intercalares. 

 

Operacionalização do processo de avaliação formativa 
A informação recolhida com finalidade formativa fundamenta a definição de estratégias de 

diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da 

sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional. Permite ainda aos 

professores, alunos, pais e encarregados de educação obter informação sobre o 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e 

estratégias, não devendo ser utilizada para fins sumativos. Assim o fornecimento de um 

feedback é fundamental. 

 

Operacionalização do processo de avaliação sumativa 
O processo de avaliação é conduzido pelo professor ou equipa de professores responsáveis pela 

organização do ensino e da aprendizagem, segundo os critérios e as ponderações definidos em 

área disciplinar e aprovados em Conselho Pedagógico. Os alunos também são chamados a 



10 
 

participar na definição das ponderações dos critérios das rubricas de avaliação e através de 

momentos de autoavaliação e autorregulação, bem como os encarregados de educação, nos 

termos definidos na legislação em vigor e no Regulamento Interno (RI) da Escola.  

Os critérios de avaliação são operacionalizados pelo Conselho de Turma, que analisa as 

avaliações propostas por cada professor relativamente à disciplina que leciona, sendo esta 

estrutura responsável pela classificação atribuída ao aluno no final de cada período.  

 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO 
A avaliação integra as várias dimensões que estruturam a aprendizagem, as múltiplas 

capacidades a desenvolver que o currículo consagra e a natureza das diferentes áreas do 

conhecimento. Assim, é necessário utilizar, de forma planificada e sistemática, diferentes 

técnicas de recolha de informação e, consequentemente, diferentes instrumentos.  

Sem prejuízo de poder recorrer a vários processos de recolha de informação, para efeitos de 

avaliação formativa, é importante assegurar que o professor, por período, utilize instrumentos 

de tipologia diversificada. Na tabela abaixo, apresentam-se alguns processos de recolha de 

informação, tendo o professor autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de 

acordo com as necessidades, interesses e perfil de aprendizagens dos alunos.  

TÉCNICAS EXEMPLOS DE INSTRUMENTOS 
Inquérito  Questionários orais/escritos sobre perceções e/ou opiniões 

 Inquéritos 
Observação  Grelhas de observação de apresentações orais 

 Grelhas de observação de realização de uma atividade laboratorial/experimental 
 Lista de verificação de realização de uma atividade/tarefa proposta 
 Grelhas de observação direta  
 Registos de incidentes críticos 
- Escalas de classificação (rubricas) 

Análise de conteúdo  Portefólios 
 Relatórios de atividades 
 Trabalhos de pesquisa/investigação/projeto 
 Trabalhos escritos 
 Cadernos diários 
 Reflexões críticas 
 Análise de conteúdo 
- Listas de verificação  
- Escalas de classificação (rubricas)  
- Grelhas de avaliação 
- Trabalhos escritos 

Testagem  Testes escritos 
 Testes orais 
 Testes digitais 
 Questões aula 
- Questionário oral sobre conteúdos  
- Fichas de trabalho 
- Quizzes 
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DOMÍNIOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação dos alunos sustenta-se, de acordo com o PASEO, na integração de Atitudes, Valores, 

Capacidades e Conhecimentos com vista ao desenvolvimento das seguintes áreas de 

competências: 

 Linguagens e textos; 

 Informação e comunicação; 

 Raciocínio e resolução de problemas; 

 Pensamento crítico e pensamento criativo; 

 Relacionamento interpessoal; 

 Desenvolvimento pessoal e autonomia; 

 Bem-estar, saúde e ambiente; 

 Sensibilidade estética e artística; 

 Saber científico, técnico e tecnológico; 

 Consciência e domínio do corpo. 

Cada grupo disciplinar trabalhará todas as áreas de competências ao longo do ano letivo, dando 

especial enfoque àquelas que estão mais direcionadas às especificidades da sua área do saber.  

Os critérios de avaliação enunciam um perfil de aprendizagens específicas para cada ano ou 

ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho, em consonância com as AE e as 

áreas de competência inscritas no PASEO. São afirmações que traduzem o que é 

verdadeiramente relevante aprender, os padrões de aprendizagem considerados desejáveis em 

relação a um domínio e que todos os alunos deverão ter oportunidade de alcançar. São eles que 

indicam aos alunos o que têm de aprender e saber fazer.   

Os critérios de avaliação do AEVT são o resultado de um processo participado, rigoroso e 

reflexivo entre os seus diversos atores educativos e, em conformidade com o n.º 4 do artigo 

18.º da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, constituem um referencial comum no 

agrupamento. A definição de critérios transversais, em conformidade com o normativo anterior 

e acolhendo os pressupostos defendidos pelo Projeto MAIA, pretende harmonizar as práticas de 

ensino, de avaliação e de classificação no seio de cada disciplina e departamento e, deste modo, 

melhorar a fiabilidade das classificações atribuídas aos alunos. 

Os critérios transversais do AEVT – conhecimento, comunicação, participação e 

responsabilidade – refletem a tríade das Aprendizagens Essenciais, porquanto potenciam a 

aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades e atitudes no âmbito das 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Além 

disso, estes critérios definem o modo como o AEVT se apropria do currículo e o adequa ao seu 

projeto educativo e contempla as opções pedagógicas definidas pelo agrupamento, 

designadamente no que concerne a práticas de trabalho interdisciplinar promotoras de 
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aprendizagens e competências transversais a desenvolver pelos alunos. Neste sentido, o AEVT 

valoriza a aquisição do conhecimento em várias áreas do saber e a sua aplicação e mobilização a 

situações do quotidiano como critério de avaliação subjacente a todas as atividades realizadas 

pelos alunos.  A comunicação, consubstanciada no desenvolvimento de competências 

comunicativas adequadas a diferentes contextos, no uso de linguagens verbais e não-verbais e 

na proficiência dos alunos no uso das TIC, é considerada um critério de avaliação extensível a 

todo o agrupamento. A valorização da participação dos alunos no seu processo de 

aprendizagem em todos os contextos educativos e, também, ao nível de competências de 

participação consciente e cívica no âmbito de uma cidadania ativa, constituem uma prioridade 

deste agrupamento. Seguindo a linha de pensamento de Edgar Morin, desenvolver nos alunos 

uma cultura de autonomia e responsabilidade, ensinando-os a cumprir as regras escolares 

instituídas, a respeitar-se a si mesmos e aos outros, a agir eticamente e a ter consciência da 

obrigação de responder pelos seus atos é, igualmente, um importante desígnio do AEVT. 

O layout que o AEVT adotou para definição dos critérios específicos por disciplina está em 

consonância com o teor do n.º 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 

(contempla procedimentos, técnicas e processos de avaliação diversificados), com o n.º 4 do 

referido normativo (prioriza a avaliação formativa como principal modalidade de avaliação) e 

respeita o disposto no artigo 18.º da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, visto que integra 

toda a informação nele prevista (perfil de aprendizagens específicas para cada ano ou ciclo de 

escolaridade, integrando descritores de desempenho, em consonância com as Aprendizagens 

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

Obrigatória; ponderações nos temas/domínios das AE e valorização da competência da 

oralidade e a dimensão prática e ou experimental das aprendizagens) e vai, também, ao 

encontro dos pressupostos da avaliação pedagógica defendidos pelo Projeto MAIA. É dada 

grande relevância à autoavaliação e à heteroavaliação, com vista a incrementar o 

desenvolvimento da autorregulação das aprendizagens e da autonomia dos alunos. 

A tabela que se segue apresenta o layout dos critérios de avaliação dos alunos do Agrupamento.  

Critérios de Avaliação – (DISCIPLINA E ANO DE ESCOLARIDADE) 

DOMÍNIOS/ 
TEMAS 
com a 

respetiva 
ponderação 

 

PROCESSOS 
DE RECOLHA 

DE 
INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Conhecimento  

Nível 5 ou 18-20 valores 

Nível 4 ou 14-17 valores 

Nível 3 ou 10-13 valores 

Nível 2 ou 8-9 valores 

Nível 1 ou 1-7 valores 

   Comunicação … 

   Participação … 

   Responsabilidade … 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS VÁRIAS ÁREAS DISCIPLINARES 
Critérios de avaliação das várias áreas disciplinares 

Departamento de 

Ciências Humanas e 

Sociais 

História e Geografia de Portugal – 5º Ano Educação Moral Religiosa – 5º Ano 

História e Geografia de Portugal – 6º Ano Educação Moral Religiosa – 6º Ano 

História – 7º Ano Educação Moral Religiosa – 7º Ano 

História – 8º Ano Educação Moral Religiosa – 8º Ano 

História – 9º Ano Educação Moral Religiosa – 9º Ano 

Geografia – 7º Ano Educação Moral Religiosa – 10º Ano 

Geografia – 8º Ano Educação Moral Religiosa – 11º Ano 

Geografia – 9º Ano Educação Moral Religiosa – 12º Ano 

Educação Moral Religiosa – 1º Ano Filosofia – 10º Ano 

Educação Moral Religiosa – 2º Ano Filosofia – 11º Ano 

Educação Moral Religiosa – 3º Ano Psicologia B – 12 Ano 

Educação Moral Religiosa – 4º Ano  

Departamento de 

Matemática, 

Ciências e 

Tecnologias. 

Ciências Naturais – 5º Ano Matemática 9º Ano 

Ciências Naturais – 6º Ano Matemática A – 10º Ano 

Ciências Naturais – 7º Ano Matemática A – 11º Ano 

Ciências Naturais – 8º Ano Matemática A – 12º Ano 

Ciências Naturais – 9º Ano Biologia e Geologia – 10º Ano 

Ciências Físico-química – 7º ano Biologia e Geologia – 11º Ano 

Ciências Físico-química – 8º ano Biologia – 12º Ano 

Ciências Físico-química – 9º ano Tecnologia da Informação e Comunicação – 5º Ano 

Física e Química A – 10º Ano Tecnologia da Informação e Comunicação – 6º Ano 

Física e Química A – 11º Ano Tecnologia da Informação e Comunicação – 7º Ano 

Matemática 5º Ano Tecnologia da Informação e Comunicação – 8º Ano 

Matemática 6º Ano Tecnologia da Informação e Comunicação – 9º Ano 

Matemática 7º Ano Programação e Transição Digital – 5º e 6º Anos 

Matemática 8º Ano Programação e Transição Digital – 7º, 8º e 9º Anos 

Departamento de 

Línguas 

Português – 5º Ano Português – 9º Ano 

Português – 6º Ano Português – 10º Ano 

Português – 7º Ano Português –11º Ano 

Português – 8º Ano Português –12º Ano 

Português Língua Não Materna 

Nível A1 

Nível A2 

Nível B1 

Inglês - 5º Ano Inglês - 10º Ano 

Inglês - 6º Ano Inglês -  11º Ano 

Inglês - 7º Ano Francês - 7º Ano 

Inglês - 8º Ano Francês - 8º Ano 

Inglês - 9º Ano Francês - 9º Ano 

 

 

 

Departamento de 

Expressões 

Educação Visual –  5º e 6º Anos Educação Física – 10º Ano 

Educação Visual –  7º, 8º e 9º Anos Educação Física – 11º Ano 

Educação Tecnológica – 5º e 6º Anos Educação Física – 12º Ano 

Educação Tecnológica – 7º, 8º e 9º Anos Educação Musical – 5º Ano 

Educação Física – 5º Ano Educação Musical  - 6º Ano 

Educação Física – 6º Ano Dança – 5º Ano 

Educação Física – 7º Ano Dança – 6º Ano 

Educação Física – 8º Ano Dança – 7º Ano 

Educação Física – 9º Ano  

 

 

Português – 1º Ano Estudo do Meio – 2º Ano 

Português – 2º Ano Estudo do Meio – 3º Ano 
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Departamento do 

1º Ciclo 

Português – 3º Ano Estudo do Meio – 4º Ano 

Português – 4º Ano Inglês – 3º Ano 

Matemática – 1º Ano Inglês – 4º Ano 

Matemática – 2º Ano Educação Física -  1º e 2º Anos 

Matemática – 3º Ano Educação Física -  3º e 4º Anos 

Matemática – 4º Ano Educação Artística - 1º, 2º, 3º e 4º Anos 

Estudo do Meio – 1º Ano Oferta Complementar - 1º, 2º, 3º e 4º Anos 

Estudo do Meio – 2º Ano Apoio ao Estudo - 1º, 2º, 3º e 4º Anos 

Estratégia de 

Educação para a 

Cidadania na Escola 

Cidadania e Desenvolvimento – 5º Ano 

Cidadania e Desenvolvimento – 6º Ano 

Cidadania e Desenvolvimento – 7º Ano 

Cidadania e Desenvolvimento – 8º Ano 

Cidadania e Desenvolvimento – 9º Ano 

 

NOTAS COMUNS A TODOS OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 A definição de critérios de avaliação pretende, tanto quanto possível, harmonizar as 

práticas de ensino, de avaliação e de classificação no seio de cada disciplina e 

departamento, não pondo em causa a gestão flexível do currículo e a autonomia 

pedagógica de cada professor(a), de modo a responder às especificidades dos alunos, 

de acordo com o previsto na alínea e) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de 

julho. 

 As Aprendizagens Essenciais de cada disciplina estão disponíveis em 

http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0 

 Processos de recolha de informação cujos critérios de avaliação estão definidos em 

rubricas que integram as três dimensões das Aprendizagens Essenciais (Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes). 

 Por disciplina e por período letivo: 

o Realizam-se, pelo menos dois, momentos de avaliação sumativa para 

classificação dos alunos. Estes momentos devem enquadrar-se técnicas de 

avaliação diferentes, tendo todos a mesma ponderação; 

o Cada momento de avaliação sumativa referido anteriormente é precedido de, 

pelo menos, 1 momento de avaliação para fins formativos, com o objetivo de 

dar feedback detalhado aos alunos sobre a qualidade das suas aprendizagens 

(pontos fortes e aspetos a melhorar).  

o Em cada período são aplicadas pelo menos duas rubricas de avaliação. 

o  Em cada período são realizados, pelo menos, dois momento de auto e 

heteroavaliação. 

https://www.aevt.pt/files/Documentos/EstrategiaParaCidadaniaAEVTEEEC2122.pdf
https://www.aevt.pt/files/Documentos/EstrategiaParaCidadaniaAEVTEEEC2122.pdf
https://www.aevt.pt/files/Documentos/EstrategiaParaCidadaniaAEVTEEEC2122.pdf
http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0
http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0
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 PASEO - Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória está disponível em 

https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/pe

rfil_dos_alunos.pdf 

 Estes critérios constituem um referencial comum de escola, de acordo com o n.º 4 do 

artigo 18.º da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto. Contudo, não prejudicam a 

definição de outros critérios que assegurem o respeito pelas especificidades de algumas 

disciplinas.  

 Em conformidade com o n.º 2 do artigo 18.º da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de 

agosto. 

 

 
 

 

 

 

 

Critérios de Avaliação e Descritores de Desempenho 
 

https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
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Critérios de Avaliação – História e Geografia de Portugal- 5º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

A PENÍNSULA 
IBÉRICA – 
LOCALIZAÇÃO 
E QUADRO 
NATURAL 
(33,3%) 
 
 
 
 
 
 
 
A PENÍNSULA 
IBÉRICA: DOS 
PRIMEIROS 
POVOS À 
FORMAÇÃO DE 
PORTUGAL 
(33,3%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
PORTUGAL DO 
SÉCULO XIII AO 
SÉCULO XVII 
(33,3%) 

Teste de 
avaliação / 

Questão de aula 
 

Trabalho de 
pesquisa 

(rubrica) 

 
Composição 

(rubrica) 

 
Apresentação 

oral 
(rubrica) 

 
Resumo/esquema 

concetual 
(rubrica) 

 
 

Visita de estudo 
(rubrica) 

 

 
"Trabalho do 

Aluno na Sala de 
Aula"  

(Rubrica 
transversal) 

 
Grelha de 

observação 
 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Saber científico, 

técnico e 
tecnológico 

 
Informação e 
comunicação 

 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia 

 
Relacionamento 

interpessoal Conhecimento 

Nível 5 
- Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais para os subdomínios: “A Península Ibérica – Localização”, “A Península Ibérica – 
Quadro natural”, “Primeiros povos na Península”, “Os romanos na Península Ibérica”, “Os 
muçulmanos na Península Ibérica”, “A formação do reino de Portugal”, “Portugal no século XIII”, 
“1383-85 - Um tempo de revolução”, “Portugal nos séculos XV e XVI”, “Da União Ibérica à 
Restauração”. 
- Utiliza sempre referentes/unidades de tempo e localiza sempre, em representações 
cartográficas em diversos suportes, os locais, as características da geografia física e/ou os 
acontecimentos históricos. 
- Descreve com muita correção situações concretas referentes a alterações na paisagem 
decorrentes da ação humana. 
- Compreende, analisa e problematiza sempre a ação de povos, acontecimentos e 
personalidades, valorizando as interações entre as diferentes culturas. 
- Mobiliza sempre o conhecimento adquirido, aplicando-o em situações históricas e geográficas 
específicas, adquirindo, desta forma, a noção permanência e de mudança. 
- Relaciona corretamente todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível 4 
- Adquire quase todos os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais 
para os subdomínios: “A Península Ibérica – Localização”, “A Península Ibérica – Quadro natural”, 
“Primeiros povos na Península”, “Os romanos na Península Ibérica”, “Os muçulmanos na 
Península Ibérica”, “A formação do reino de Portugal”, “Portugal no século XIII”, “1383-85 - Um 
tempo de revolução”, “Portugal nos séculos XV e XVI”, “Da União Ibérica à Restauração”. 
- Utiliza frequentemente referentes/unidades de tempo e localiza quase sempre, em 
representações cartográficas em diversos suportes, os locais, as características da geografia física 
e/ou os acontecimentos históricos. 
- Descreve com correção situações concretas referentes a alterações na paisagem decorrentes 
da ação humana. 
- Compreende, analisa e problematiza quase sempre a ação de povos, acontecimentos e 
personalidades, valorizando as interações entre as diferentes culturas. 
- Mobiliza com frequência o conhecimento adquirido, aplicando-o em situações históricas e 
geográficas específicas, adquirindo, desta forma, a noção permanência e de mudança. 
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- Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza corretamente quase todas as tarefas. 

Nível 3 
- Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais para 
os subdomínios: “A Península Ibérica – Localização”, “A Península Ibérica – Quadro natural”, 
“Primeiros povos na Península”, “Os romanos na Península Ibérica”, “Os muçulmanos na 
Península Ibérica”, “A formação do reino de Portugal”, “Portugal no século XIII”, “1383-85 - Um 
tempo de revolução”, “Portugal nos séculos XV e XVI”, “Da União Ibérica à Restauração”. 
- Utiliza na maioria das vezes referentes/unidades de tempo e localiza às vezes, em 
representações cartográficas em diversos suportes, os locais, as características da geografia física 
e/ou os acontecimentos históricos. 
- Descreve com alguma correção situações concretas referentes a alterações na paisagem 
decorrentes da ação humana. 
- Compreende, mas nem sempre analisa e problematiza a ação de povos, acontecimentos e 
personalidades, valorizando por vezes as interações entre as diferentes culturas. 
- Mobiliza algum do conhecimento adquirido e revela algumas dificuldades na aplicação de 
situações históricas e geográficas específicas, conseguindo adquirir a noção de permanência e de 
mudança. 
- Relaciona alguns os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza, por vezes, as tarefas corretamente. 

Nível 2 
- Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais para os 
subdomínios: “A Península Ibérica – Localização”, “A Península Ibérica – Quadro natural”, 
“Primeiros povos na Península”, “Os romanos na Península Ibérica”, “Os muçulmanos na 
Península Ibérica”, “A formação do reino de Portugal”, “Portugal no século XIII”, “1383-85 - Um 
tempo de revolução”, “Portugal nos séculos XV e XVI”, “Da União Ibérica à Restauração”. 
- Utiliza ocasionalmente referentes/unidades de tempo e raramente localiza, em representações 
cartográficas em diversos suportes, os locais, as características da geografia física e/ou os 
acontecimentos históricos. 
- Descreve com pouca correção situações concretas referentes a alterações na paisagem 
decorrentes da ação humana. 
- Revela muitas dificuldades na compreensão e não analise nem problematiza a ação de povos, 
acontecimentos e personalidades. 
- Apresenta muitas dificuldades na mobilização do conhecimento adquirido e revela muitas 
dificuldades na aplicação de situações históricas e geográficas específicas, não conseguindo 
adquirir a noção de permanência e de mudança. 
- Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos. 
- Raramente realiza as tarefas corretamente. 
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Nível 1 
-  Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, referidos 
nos níveis anteriores. 
- Não utiliza referentes/unidades de tempo nem localiza, em representações cartográficas em 
diversos suportes, os locais, as características da geografia física e/ou os acontecimentos 
históricos. 
- Não descreve com correção situações concretas referentes a alterações na paisagem 
decorrentes da ação humana. 
- Não compreende a ação de povos, acontecimentos e personalidades. 
- Não mobiliza o conhecimento nem adquire a noção de permanência e de mudança. 
- Não relaciona os conhecimentos e conceitos. 
- Não realiza as tarefas corretamente. 

Comunicação 

Nível 5 
- Comunica sempre de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo, confronta ideias e perspetivas 
geográficas e históricas distintas, respeitando as diferenças. 
- Executa todas tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com muita correção, informação em fontes diversas. 
- Utiliza com muita facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente as TIC) na 
transmissão e divulgação do conhecimento histórico-geográfico. 

Nível 4 
 - Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os 
conceitos específicos. 
- Mobiliza quase sempre o discurso (oral e escrito) argumentativo, confronta ideias e perspetivas 
geográficas e históricas distintas, respeitando as diferenças. 
- Executa quase todas tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de 
cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com correção, informação em fontes diversas. 
- Utiliza com facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente as TIC) na transmissão e 
divulgação do conhecimento histórico-geográfico. 
 

Nível 3 
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Nem sempre mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo, manifesta algumas dificuldades 
no confronto de ideias e perspetivas geográficas e históricas distintas, mas respeita as 
diferenças. 
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- Executa a maioria das tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de 
cartografia. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com alguma correção, informação em fontes diversas. 
- Utiliza com alguma dificuldade linguagens e suportes diversos (nomeadamente as TIC) na 
transmissão e divulgação do conhecimento histórico-geográfico. 
 

Nível 2 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos.  

- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) inconsistente, conseguindo respeitar algumas 
das diferenças culturais.   
- Manifesta muitas dificuldades a executar tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de 
textos e de cartografia. 
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte de 
informação.  
- Utiliza com muitas dificuldades linguagens e suportes diversos (nomeadamente as TIC) na 
transmissão e divulgação do conhecimento histórico-geográfico. 
 

Nível 1 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.  

- Apresenta um discurso (oral e escrito) ambíguo e confuso. 

- Manifesta muitas dificuldades a executar tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de 
textos e de cartografia. 
- Não realiza uma pesquisa simples e orientada.  
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente as TIC). 

 

 
 

Participação 
 
 

Nível 5 
- Realiza todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
- Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta elevado espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 

escolar. 
- Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 

elevado espírito democrático. 

 
Nível 4 

- Realiza quase sempre as tarefas com empenho e persistência.  
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  
- Manifesta com frequência espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
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âmbito escolar. 
- Cria muitas vezes consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 

espírito democrático. 
 

Nível 3 
- Realiza a maioria das tarefas com algum empenho e persistência.  
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  
- Manifesta algum espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 

escolar. 
- Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

Nível 2 
- Realiza algumas tarefas com pouco empenho e persistência.  
-  Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares.  
- Manifesta pouco espírito de iniciativa/participação. quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos 

de âmbito escolar.  
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes.  
 

Nível 1 
- Raramente realiza as tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
- Raramente respeita opiniões diferentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos, os compromissos e as instruções dadas pelo professor, respeitando 
a estrutura dos guiões pré-definidos.  
- Manifesta muito cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação/organização dos trabalhos.  
- Cumpre plenamente os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade 
e as regras de conduta da sala de aula). 
- Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos, os compromissos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.  
- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
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apresentação/organização dos trabalhos.  
- Cumpre, com falhas pontuais, os seus deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 
de conduta da sala de aula. 
- Age quase sempre eticamente, respeitando os outros. 
 
 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos, os compromissos e as instruções dadas pelo 
professor, respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.  
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação/organização dos trabalhos.  
- Cumpre, regularmente, os seus deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Age, algumas vezes, eticamente.  
 

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos, os compromissos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.  
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação/organização dos trabalhos.  
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Nem sempre age eticamente.  
 

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 
- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 
apresentação/organização dos trabalhos.  
- Revela muitas dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta da sala de aula. 
- Quase nunca age eticamente. 

 
  

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – História e Geografia de Portugal- 6º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

PORTUGAL DO 
SÉCULO XVIII 
AO SÉCULO XIX 
(33,3%) 
 
 
 
 
 
 
 
PORTUGAL DO 
SÉCULO XX 
(33,3%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
PORTUGAL 
HOJE 
(33,3%) 

Teste de avaliação / 

Questão de aula  
  
 

Trabalho de 
pesquisa

 

(rubrica) 
 

 
Composição

 

(rubrica) 
 

Visita de estudo 
(rubrica) 

 
Apresentação oral

 

(rubrica) 
 

 
Resumo/esquema 

concetual
 

(rubrica) 
 

 

 
"Trabalho do Aluno 

na Sala de Aula"  
(Rubrica transversal) 

 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Saber científico, 

técnico e 
tecnológico 

 
Informação e 
comunicação 

 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia 

 
Relacionamento 

interpessoal Conhecimento 

Nível 5 

- Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais para os subdomínios: “Portugal no século XVIII”, “O triunfo do liberalismo”, “Portugal 

na segunda metade do século XIX”, “A revolução Republicana”, “Os anos de ditadura”, “O 25 de 

abril e a construção da democracia até à atualidade”, “A população portuguesa”, “Os lugares 

onde vivemos”, “As atividades económicas que desenvolvemos”, “Como ocupamos os tempos 

livres”, “O Mundo mais perto de nós”. 

- Utiliza sempre referentes/unidades de tempo e localiza sempre, em representações 

cartográficas em diversos suportes, os locais, acontecimentos demográficos e/ou económicos 

e/ou acontecimentos históricos. 

- Analisa com muita correção factos, situações, padrões de distribuição e projeções, 

nomeadamente, face a desafios demográficos e de sustentabilidade do território, valorizando o 

património histórico e geográfico.  

- Compreende, analisa e problematiza sempre a ação de povos, acontecimentos e personalidades, 

valorizando as interações entre as diferentes culturas. 
- Mobiliza sempre o conhecimento adquirido, aplicando-o em situações históricas e geográficas 

específicas, adquirindo, desta forma, a noção permanência e de mudança. 
- Relaciona corretamente todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível 4 
- Adquire quase todos os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais para 

os subdomínios: “Portugal no século XVIII”, “O triunfo do liberalismo”, “Portugal na segunda 

metade do século XIX”, “A revolução Republicana”, “Os anos de ditadura”, “O 25 de abril e a 

construção da democracia até à atualidade”, “A população portuguesa”, “Os lugares onde 

vivemos”, “As atividades económicas que desenvolvemos”, “Como ocupamos os tempos livres”, 

“O Mundo mais perto de nós”. 

- Utiliza frequentemente referentes/unidades de tempo e localiza quase sempre, em 

representações cartográficas em diversos tipos, os locais, os acontecimentos demográficos/e /ou 

económicos e/ou acontecimentos históricos. 

- Analisa com correção factos, situações, padrões de distribuição e projeções, nomeadamente, 

face a desafios demográficos e de sustentabilidade do território, valorizando o património 
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histórico e geográfico. 

- Compreende, analisa e problematiza quase sempre a ação de povos, acontecimentos e 

personalidades, valorizando as interações entre as diferentes culturas. 
- Mobiliza com frequência o conhecimento adquirido, aplicando-o em situações históricas e 

geográficas específicas, adquirindo, desta forma, a noção permanência e de mudança. 
- Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza corretamente quase todas as tarefas. 

Nível 3 
- Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais para 

os subdomínios: “Portugal no século XVIII”, “O triunfo do liberalismo”, “Portugal na segunda 

metade do século XIX”, “A revolução Republicana”, “Os anos de ditadura”, “O 25 de abril e a 

construção da democracia até à atualidade”, “A população portuguesa”, “Os lugares onde 

vivemos”, “As atividades económicas que desenvolvemos”, “Como ocupamos os tempos livres”, 

“O Mundo mais perto de nós”. 

- Utiliza na maioria das vezes referentes/unidades de tempo e localiza às vezes, em 

representações cartográficas em diversos suportes, os locais, os acontecimentos demográficos/e 

/ou económicos e/ou acontecimentos históricos. 

- Analisa com alguma correção factos, situações, padrões de distribuição e projeções, 

nomeadamente, face a desafios demográficos e de sustentabilidade do território, valorizando, 

por vezes, o património histórico e geográfico. 

- Compreende, mas nem sempre analisa e problematiza a ação de povos, acontecimentos e 

personalidades, valorizando, por vezes, as interações entre as diferentes culturas. 
- Mobiliza algum do conhecimento adquirido e revela algumas dificuldades na aplicação de 

situações históricas e geográficas específicas, conseguindo adquirir a noção de permanência e de 

mudança. 
- Relaciona alguns dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza, por vezes, as tarefas corretamente. 

Nível 2 
- Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais para os 

subdomínios: “Portugal no século XVIII”, “O triunfo do liberalismo”, “Portugal na segunda metade 

do século XIX”, “A revolução Republicana”, “Os anos de ditadura”, “O 25 de abril e a construção 

da democracia até à atualidade”, “A população portuguesa”, “Os lugares onde vivemos”, “As 

atividades económicas que desenvolvemos”, “Como ocupamos os tempos livres”, “O Mundo mais 

perto de nós”. 

- Utiliza ocasionalmente referentes/unidades de tempo e raramente localiza, em representações 
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cartográficas em diversos suportes, os locais, os acontecimentos demográficos/e /ou económicos 

e/ou acontecimentos históricos. 

- Apresenta muitas dificuldades a analisar factos, situações, padrões de distribuição e projeções, 

nomeadamente, face a desafios demográficos e de sustentabilidade do território, valorizando, 

ocasionalmente, o património histórico e geográfico. 

- Revela muitas dificuldades na compreensão e não analise nem problematiza a ação de povos, 

acontecimentos e personalidades. 
- Apresenta muitas dificuldades na mobilização do conhecimento adquirido e revela muitas 

dificuldades na aplicação de situações históricas e geográficas específicas, não conseguindo 

adquirir a noção de permanência e de mudança. 
- Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos. 
- Raramente realiza as tarefas corretamente. 
 

Nível 1 
- Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, referidos nos 

níveis anteriores. 

- Não utiliza referentes/unidades de tempo nem localiza, em representações cartográficas em 

diversos suportes, os locais, as características da geografia humana e/ou os acontecimentos 

históricos. 
-  Revela lacunas muito graves ao analisar factos, situações, padrões de distribuição e projeções, 

nomeadamente, face a desafios demográficos e de sustentabilidade do território, valorizando, muito 

ocasionalmente, o património histórico e geográfico. 

- Não compreende a ação de povos, acontecimentos e personalidades. 
- Não mobiliza o conhecimento nem adquire a noção de permanência e de mudança. 
- Não relaciona os conhecimentos e conceitos. 
- Não realiza as tarefas corretamente. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
- Comunica sempre de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 

específicos. 

- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo, confronta ideias e perspetivas 

geográficas e históricas distintas, respeitando as diferenças. 
- Executa todas tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com muita correção, informação em fontes diversas. 
- Utiliza com muita facilidade as TIC e as TIG (Google Earth e BIG Data, como por exemplo, a 
Pordata) para representar informação histórica e geográfica. 
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Nível 4 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os 

conceitos específicos. 

- Mobiliza quase sempre o discurso (oral e escrito) argumentativo, confronta ideias e perspetivas 

geográficas e históricas distintas, respeitando as diferenças. 
- Executa quase todas tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de 

cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com correção, informação em fontes diversas. 
- Utiliza com facilidade as TIC e as TIG (Google Earth e BIG Data, como por exemplo, a Pordata) 

para representar informação histórica e geográfica. 

 

Nível 3 
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta o conhecimento, aplicando os conceitos 

específicos. 

- Nem sempre mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo, manifesta algumas dificuldades 

no confronto de ideias e perspetivas geográficas e históricas distintas, mas respeita as diferenças. 
- Executa a maioria das tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de 

cartografia. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com alguma correção, informação em fontes diversas. 
- Utiliza com alguma dificuldade as TIC e as TIG (Google Earth e BIG Data, como por exemplo, a 

Pordata) para representar informação histórica e geográfica. 

 

Nível 2 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos.  

- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) inconsistente, conseguindo respeitar algumas 

das diferenças culturais.   
- Manifesta muitas dificuldades a executar tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de 

textos e de cartografia. 
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte de 

informação.  
- Utiliza com muitas dificuldades as TIC e as TIG para representar informação histórica e 

geográfica. 

 

Nível 1 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.  

- Apresenta um discurso (oral e escrito) ambíguo e confuso. 
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- Manifesta muitas dificuldades a executar tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de 

textos e de cartografia. 
- Não realiza uma pesquisa simples e orientada.  
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente as TIC). 
 

 
 

Participação 
 
 

Nível 5 
- Realiza todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
- Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta elevado espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 

escolar. 
- Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 

elevado espírito democrático. 
 

Nível 4 
- Realiza quase sempre as tarefas com empenho e persistência.  
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  
- Manifesta com frequência espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 

âmbito escolar. 
- Cria muitas vezes consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 

espírito democrático. 
 

Nível 3 
- Realiza a maioria das tarefas com algum empenho e persistência.  
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  
- Manifesta algum espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 

escolar. 
- Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 
 

Nível 2 
- Realiza algumas tarefas com pouco empenho e persistência.  
-  Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares.  
- Manifesta pouco espírito de iniciativa/participação. quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos 

de âmbito escolar.  
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

 

Nível 1 
- Raramente realiza as tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
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- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
- Raramente respeita opiniões diferentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos, os compromissos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos.  
- Manifesta muito cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação/organização dos trabalhos.  
- Cumpre plenamente os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade 
e as regras de conduta da sala de aula). 
- Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos, os compromissos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.  
- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação/organização dos trabalhos.  
- Cumpre, com falhas pontuais, os seus deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 
de conduta da sala de aula. 
- Age quase sempre eticamente, respeitando os outros. 
 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos, os compromissos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.  
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação/organização dos trabalhos.  
- Cumpre, regularmente, os seus deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Age, algumas vezes, eticamente. 
 

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos, os compromissos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.  
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação/organização dos trabalhos.  
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 
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de conduta da sala de aula. 
- Nem sempre age eticamente. 

 

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos guiões 

pré-definidos. 

- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 
apresentação/organização dos trabalhos.  
- Revela muitas dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Quase nunca age eticamente. 
 

  
VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Disciplina História / 7º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
As sociedades recoletoras às 

primeiras civilizações 
(25%) 

 
 

A herança do mediterrâneo 
antigo 
(25%) 

 
A formação da cristandade 

ocidental e a expansão 
Islâmica 

(25%) 
 
 

O contexto europeu do 
século XII ao XIV 

(25%) 

Teste escrito/ 
Testes orais 

 
Grelha de 

observação 
  

 
Trabalho de 

pesquisa 
(rubrica) 

 
 

Composição 
(rubrica) 

 
Apresentação 

oral 
(rubrica) 

 
Resumo/esquema 

concetual 
(rubrica) 

 
"Trabalho do 

Aluno na Sala de 
Aula"  

(Rubrica 
transversal) 

 

Linguagens e 
textos 
 
Informação e 
comunicação 
 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
Relacionamento 
interpessoal 
 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

 
Sensibilidade 
estética e 
artística 
 
Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

Conhecimento 

Nível 5 
- Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais: Das sociedades recoletoras às primeiras sociedades 
produtoras; Contributos das civilizações urbanas; O mundo helénico; Roma e o 
Império; A Europa do século VI ao XII; O mundo muçulmano em expansão; Apogeu e 
desagregação da ordem feudal; As crises do séc. XIV. 
- Utiliza de forma rigorosa referentes/unidades de tempo histórico e localiza em 
representações cartográficas de diversos tipos, os locais e/ou fenómenos históricos.  
-Utilizar adequadamente fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e 
tratando a informação para a abordagem da realidade social numa perspetiva 
crítica. 
- Compreende, analisa e problematiza a ação de personalidades, de acontecimentos 
e de processos, valorizando as interações entre as diferentes culturas. 
- Mobiliza o conhecimento adquirido, aplicando-o em situações históricas e 
geográficas específicas, adquirindo, desta forma, a noção permanência e de 
mudança. 
- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
- Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível 4 
- Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais: Das 
sociedades recoletoras às primeiras sociedades produtoras; Contributos das 
civilizações urbanas; O mundo helénico; Roma e o Império; A Europa do século VI ao 
XII; O mundo muçulmano em expansão; Apogeu e desagregação da ordem feudal; 
As crises do séc. XIV. 
- Utiliza referentes/unidades de tempo histórico e localiza em representações 
cartográficas de diversos tipos, os locais e/ou fenómenos históricos.  
-Utilizar fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a informação 
para a abordagem da realidade social numa perspetiva crítica. 
- Compreende, analisa e por vezes problematiza a ação de personalidades, de 
acontecimentos e de processos, valorizando as interações entre as diferentes 
culturas. 
- Mobiliza, na maioria das vezes o conhecimento adquirido, aplicando-o em 
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situações históricas e geográficas específicas, adquirindo, desta forma, a noção 
permanência e de mudança. 
-Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
- Realiza corretamente quase todas as tarefas. 

Nível 3 
- Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais: Das sociedades recoletoras às primeiras sociedades produtoras; 
Contributos das civilizações urbanas; O mundo helénico; Roma e o Império; A 
Europa do século VI ao XII; O mundo muçulmano em expansão; Apogeu e 
desagregação da ordem feudal; as crises do séc. XIV. 
 - Utiliza, na maioria das vezes, referentes/unidades de tempo histórico e localiza 
em representações cartográficas de diversos tipos, os locais e/ou fenómenos 
históricos. 
--Utiliza, por vezes, fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a 
informação para a abordagem da realidade social numa perspetiva crítica. 
- Compreende, mas nem sempre analisa e problematiza a ação de personalidades, 
de acontecimentos e de processos, valorizando, por vezes, as interações entre as 
diferentes culturas. 
- Mobiliza alguns dos conhecimentos adquiridos, revelando algumas dificuldades a 
aplicá-lo em situações históricas e geográficas específicas. No entanto, consegue, 
adquirir a noção permanência e de mudança. 
- Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
-  Realiza, por vezes, as tarefas corretamente. 

Nível 2 
- Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais: Das sociedades recoletoras às primeiras sociedades produtoras; 
Contributos das civilizações urbanas; O mundo helénico; Roma e o Império; A 
Europa do século VI ao XII; O mundo muçulmano em expansão; Apogeu e 
desagregação da ordem feudal; as crises do séc. XIV. 
- Utiliza, ocasionalmente, referentes/unidades de tempo histórico e localiza em 
representações cartográficas de diversos tipos, os locais e/ou fenómenos históricos. 
-Revela muitas dificuldades na utilização das fontes históricas de tipologia diversa, 
na recolha e tratando da informação para a abordagem da realidade social numa 
perspetiva crítica 
- Revela muitas dificuldades na compreensão e análise, não problematizando a ação 
de personalidades, de acontecimentos e de processos. 
- Apresenta muitas dificuldades a mobilizar o conhecimento e a aplicá-lo em 
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situações históricas e geográficas específicas, não adquirindo, desta forma, a noção 
correta de permanência e de mudança. 
-  Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos. 
- Raramente realiza corretamente as tarefas. 

Nível 1 
- Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais. 
- Não utiliza referentes de tempo histórico/unidades de tempo nem localiza em 
representações cartográficas. 

- Não utiliza fontes históricas de tipologia diversa. 

- Não compreende nem problematiza a ação de personalidades, de acontecimentos 
e de processos. 
- Não mobiliza o conhecimento adquirido e nem o aplica em situações históricas e 
geográficas específicas, não adquirindo a noção permanência e de mudança. 
- Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
- Não realiza as tarefas corretamente. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os 
conceitos específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de 
cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação 
em fontes diversas. 
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 4 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando os conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa, quase sempre, as tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de 
textos e de cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
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transmissão e divulgação do conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela 
diversidade. 

Nível 3 
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o 
conhecimento, aplicando alguns conceitos específicos. 
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa algumas das tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e 
de cartografia. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes 
de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela 
diversidade. 
 

Nível 2 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso. 
- Revela muitas dificuldades a executar tarefas de síntese através de mapas de 
conceitos, de textos e de cartografia. 
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a 
uma fonte de informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente 
os suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento histórico-geográfico. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 1 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos 
específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento histórico-geográfico. 
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- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 
 
 

 
Participação 
 
 

Nível 5 
- Realiza todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 
seus pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático. 

Nível 4 
- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente 
e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando espírito democrático. 

Nível 3 
- Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 
projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 
espírito democrático. 

Nível 2 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 
pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 
aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
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- Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos.  
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos/caderno diário.  
- Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
-Age sempre eticamente, respeitando os outros 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos/caderno diário. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Nem sempre age eticamente. 
 

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 
preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 
- Age, por vezes, eticamente. 
 

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a 
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estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta 
da sala de aula. 
- Quase nunca age eticamente. 
 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Disciplina História / 8º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 Expansão e mudança 
nos séculos XV e XVI  

(25%) 
 

 
Portugal no 

Contexto 
Europeu dos 

Séculos XVII e XVIII (25%) 
 
 

Crescimento e 
Ruturas no 

Mundo 
Ocidental nos 

Século XVIII e XIX 
 (25%) 

 
 

 O mundo 
Industrializado 

No século XIX (25%) 

Teste escrito/ 
Testes orais 

 
Grelha de 

observação 
  

 
Trabalho de 

pesquisa 
(rubrica) 

 
 

Composição 
(rubrica)

 

 
Apresentação 

oral 
(rubrica) 

 
 
Resumo/esquema 

concetual 
(rubrica) 

 
 

"Trabalho do 
Aluno na Sala de 

Aula"  
(Rubrica 

transversal) 
 

Linguagens e 
textos 

 
Informação e 
comunicação 

 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Pensamento 

crítico e 
pensamento 

criativo 
 

Relacionamento 
interpessoal 

 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia 

 
Sensibilidade 

estética e 
artística 

 
Saber científico, 

técnico e 
tecnológico 

Conhecimento 

Nível 5 
- Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais: A abertura ao mundo; Renascimento e Reforma; O 
império português e a concorrência internacional; O Antigo Regime no século XVIII; 
A cultura em Portugal no contexto europeu; A revolução agrícola e o arranque da 
revolução 
Indústria; O triunfo das revoluções liberais; Transformações económicas, sociais e 
culturais; O caso português. 
- Utiliza de forma rigorosa referentes/unidades de tempo histórico e localiza em 
representações cartográficas de diversos tipos, os locais e/ou fenómenos históricos.  
-Utilizar adequadamente fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e 
tratando a informação para a abordagem da realidade social numa perspetiva 
crítica. 
- Compreende, analisa e problematiza a ação de personalidades, de acontecimentos 
e de processos, valorizando as interações entre as diferentes culturas. 
- Mobiliza o conhecimento adquirido, aplicando-o em situações históricas e 
geográficas específicas, adquirindo, desta forma, a noção permanência e de 
mudança. 
- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
- Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível 4 
- Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais:  A 
abertura ao mundo; Renascimento e Reforma; O império português e a 
concorrência internacional; O Antigo Regime no século XVIII; A cultura em Portugal 
no contexto europeu; A revolução agrícola e o arranque da revolução Indústria; O 
triunfo das revoluções liberais; Transformações económicas, sociais e culturais; O 
caso português. 
- Utiliza referentes/unidades de tempo histórico e localiza em representações 
cartográficas de diversos tipos, os locais e/ou fenómenos históricos.  
-Utilizar fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a informação 
para a abordagem da realidade social numa perspetiva crítica. 
- Compreende, analisa e por vezes problematiza a ação de personalidades, de 
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acontecimentos e de processos, valorizando as interações entre as diferentes 
culturas. 
- Mobiliza, na maioria das vezes o conhecimento adquirido, aplicando-o em 
situações históricas e geográficas específicas, adquirindo, desta forma, a noção 
permanência e de mudança. 
-Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
- Realiza corretamente quase todas as tarefas. 

Nível 3 
- Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais:  A abertura ao mundo; Renascimento e Reforma; O império português e 
a concorrência internacional; O Antigo Regime no século XVIII; A cultura em 
Portugal no contexto europeu; A revolução agrícola e o arranque da revolução 
Indústria; O triunfo das revoluções liberais; Transformações económicas, sociais e 
culturais; O caso português. 
 - Utiliza, na maioria das vezes, referentes/unidades de tempo histórico e localiza 
em representações cartográficas de diversos tipos, os locais e/ou fenómenos 
históricos. 
--Utiliza, por vezes, fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a 
informação para a abordagem da realidade social numa perspetiva crítica. 
- Compreende, mas nem sempre analisa e problematiza a ação de personalidades, 
de acontecimentos e de processos, valorizando, por vezes, as interações entre as 
diferentes culturas. 
- Mobiliza alguns dos conhecimentos adquiridos, revelando algumas dificuldades a 
aplicá-lo em situações históricas e geográficas específicas. No entanto, consegue, 
adquirir a noção permanência e de mudança. 
- Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
-  Realiza, por vezes, as tarefas corretamente. 

Nível 2 
- Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais:  A abertura ao mundo; Renascimento e Reforma; O império português e 
a concorrência internacional; O Antigo Regime no século XVIII; A cultura em 
Portugal no contexto europeu; A revolução agrícola e o arranque da revolução 
Indústria; O triunfo das revoluções liberais; Transformações económicas, sociais e 
culturais; O caso português. 
- Utiliza, ocasionalmente, referentes/unidades de tempo histórico e localiza em 
representações cartográficas de diversos tipos, os locais e/ou fenómenos históricos. 
-Revela muitas dificuldades na utilização das fontes históricas de tipologia diversa, 
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na recolha e tratando da informação para a abordagem da realidade social numa 
perspetiva crítica 
- Revela muitas dificuldades na compreensão e análise, não problematizando a ação 
de personalidades, de acontecimentos e de processos. 
- Apresenta muitas dificuldades a mobilizar o conhecimento e a aplicá-lo em 
situações históricas e geográficas específicas, não adquirindo, desta forma, a noção 
correta de permanência e de mudança. 
-  Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos. 
- Raramente realiza corretamente as tarefas. 

Nível 1 
- Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais. 
- Não utiliza referentes de tempo histórico/unidades de tempo nem localiza em 
representações cartográficas. 

- Não utiliza fontes históricas de tipologia diversa. 

- Não compreende nem problematiza a ação de personalidades, de acontecimentos 
e de processos. 
- Não mobiliza o conhecimento adquirido e nem o aplica em situações históricas e 
geográficas específicas, não adquirindo a noção permanência e de mudança. 
- Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
- Não realiza as tarefas corretamente. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os 
conceitos específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de 
cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação 
em fontes diversas. 
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 4 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando os conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
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- Executa, quase sempre, as tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de 
textos e de cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela 
diversidade. 

Nível 3 
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o 
conhecimento, aplicando alguns conceitos específicos. 
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa algumas das tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e 
de cartografia. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes 
de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela 
diversidade. 
 

Nível 2 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso. 
- Revela muitas dificuldades a executar tarefas de síntese através de mapas de 
conceitos, de textos e de cartografia. 
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a 
uma fonte de informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente 
os suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento histórico-geográfico. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 1 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos 
específicos.  
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- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento histórico-geográfico. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 

 
Participação 
 
 

Nível 5 
- Realiza todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 
seus pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático. 

Nível 4 
- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente 
e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando espírito democrático. 

Nível 3 
- Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 
projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 
espírito democrático. 

Nível 2 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 
pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 
aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
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Nível 1 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
- Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos.  
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos/caderno diário.  
- Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
-Age sempre eticamente, respeitando os outros 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos/caderno diário. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Nem sempre age eticamente. 
 

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 
preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 
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- Age, por vezes, eticamente. 
 

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta 
da sala de aula. 
- Quase nunca age eticamente. 
 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Disciplina História / 9º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 A europa e o 

nundo no 
limiar do 
século XX 

(33%) 
 

 
Da grande 

depressão à 
Segunda 
Guerra 

Mundial (33%) 
 
 
 

Do segundo 
pós-guerra 

aos desafios 
do nosso 

tempo (34%) 
 
 
  
 

Teste escrito/ 
Testes orais 

 
Grelha de 

observação 
  

 
Trabalho de 

pesquisa 
(rubrica) 

 
 

Composição 
(rubrica) 

 
Apresentação 

oral 
(rubrica) 

 
 
Resumo/esquema 

concetual 
(rubrica) 

 
 

"Trabalho do 
Aluno na Sala de 

Aula"  
(Rubrica 

transversal) 
 

Linguagens e 
textos 
 
Informação e 
comunicação 
 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
Relacionamento 
interpessoal 
 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
Sensibilidade 
estética e 
artística 
 
Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

Conhecimento 

Nível 5 
- Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais: Hegemonia e declínio da influência europeia; A revolução 
soviética; Portugal: da I República à ditadura militar; Sociedade e cultura num mundo 
em mudança; As dificuldades económicas dos anos 30; Entre a ditadura e a 
democracia; A II Guerra Mundial; Da II Guerra à queda do muro de Berlim; Portugal: do 
autoritarismo à democracia; As transformações do mundo contemporâneo. 
- Utiliza de forma rigorosa referentes/unidades de tempo histórico e localiza em 
representações cartográficas de diversos tipos, os locais e/ou fenómenos históricos.  
-Utilizar adequadamente fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a 
informação para a abordagem da realidade social numa perspetiva crítica. 
- Compreende, analisa e problematiza a ação de personalidades, de acontecimentos e 
de processos, valorizando as interações entre as diferentes culturas. 
- Mobiliza o conhecimento adquirido, aplicando-o em situações históricas e geográficas 
específicas, adquirindo, desta forma, a noção permanência e de mudança. 
- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
- Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível 4 
- Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais: 
Hegemonia e declínio da influência europeia; A revolução soviética; Portugal: da I 
República à ditadura militar; Sociedade e cultura num mundo em mudança; As 
dificuldades económicas dos anos 30; Entre a ditadura e a democracia; A II Guerra 
Mundial; Da II Guerra à queda do muro de Berlim; Portugal: do autoritarismo à 
democracia; As transformações do mundo contemporâneo. 
- Utiliza referentes/unidades de tempo histórico e localiza em representações 
cartográficas de diversos tipos, os locais e/ou fenómenos históricos.  
-Utilizar fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a informação para 
a abordagem da realidade social numa perspetiva crítica. 
- Compreende, analisa e por vezes problematiza a ação de personalidades, de 
acontecimentos e de processos, valorizando as interações entre as diferentes culturas. 
- Mobiliza, na maioria das vezes o conhecimento adquirido, aplicando-o em situações 
históricas e geográficas específicas, adquirindo, desta forma, a noção permanência e de 
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mudança. 
-Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza corretamente quase todas as tarefas. 

Nível 3 
- Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais:   Hegemonia e declínio da influência europeia; A revolução soviética; 
Portugal: da I República à ditadura militar; Sociedade e cultura num mundo em 
mudança; As dificuldades económicas dos anos 30; Entre a ditadura e a democracia; A 
II Guerra Mundial; Da II Guerra à queda do muro de Berlim; Portugal: do autoritarismo 
à democracia; As transformações do mundo contemporâneo. 
 - Utiliza, na maioria das vezes, referentes/unidades de tempo histórico e localiza em 
representações cartográficas de diversos tipos, os locais e/ou fenómenos históricos. 
--Utiliza, por vezes, fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a 
informação para a abordagem da realidade social numa perspetiva crítica. 
- Compreende, mas nem sempre analisa e problematiza a ação de personalidades, de 
acontecimentos e de processos, valorizando, por vezes, as interações entre as 
diferentes culturas. 
- Mobiliza alguns dos conhecimentos adquiridos, revelando algumas dificuldades a 
aplicá-lo em situações históricas e geográficas específicas. No entanto, consegue, 
adquirir a noção permanência e de mudança. 
- Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
-  Realiza, por vezes, as tarefas corretamente. 

Nível 2 
- Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais: Hegemonia e declínio da influência europeia; A revolução soviética; 
Portugal: da I República à ditadura militar; Sociedade e cultura num mundo em 
mudança; As dificuldades económicas dos anos 30 ; Entre a ditadura e a democracia; A 
II Guerra Mundial; Da II Guerra à queda do muro de Berlim; Portugal: do autoritarismo 
à democracia; As transformações do mundo contemporâneo. 
- Utiliza, ocasionalmente, referentes/unidades de tempo histórico e localiza em 
representações cartográficas de diversos tipos, os locais e/ou fenómenos históricos. 
-Revela muitas dificuldades na utilização das fontes históricas de tipologia diversa, na 
recolha e tratando da informação para a abordagem da realidade social numa 
perspetiva crítica 
- Revela muitas dificuldades na compreensão e análise, não problematizando a ação de 
personalidades, de acontecimentos e de processos. 
- Apresenta muitas dificuldades a mobilizar o conhecimento e a aplicá-lo em situações 
históricas e geográficas específicas, não adquirindo, desta forma, a noção correta de 
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permanência e de mudança. 
-  Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos. 
- Raramente realiza corretamente as tarefas. 

Nível 1 
- Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais. 
- Não utiliza referentes de tempo histórico/unidades de tempo nem localiza em 
representações cartográficas. 

- Não utiliza fontes históricas de tipologia diversa. 

- Não compreende nem problematiza a ação de personalidades, de acontecimentos e 
de processos. 
- Não mobiliza o conhecimento adquirido e nem o aplica em situações históricas e 
geográficas específicas, não adquirindo a noção permanência e de mudança. 
- Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
- Não realiza as tarefas corretamente. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em 
fontes diversas. 
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 4 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando os conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa, quase sempre, as tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de 
textos e de cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela 
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diversidade. 
Nível 3 

- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando alguns conceitos específicos. 
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa algumas das tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de 
cartografia. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 2 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso. 
- Revela muitas dificuldades a executar tarefas de síntese através de mapas de 
conceitos, de textos e de cartografia. 
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma 
fonte de informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento histórico-geográfico. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 1 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos 
específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento histórico-geográfico. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 

 
Participação 
 

Nível 5 
- Realiza todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
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 pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático. 

Nível 4 
- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando espírito democrático. 

Nível 3 
- Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 
projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 
espírito democrático. 

Nível 2 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 
aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
- Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 
 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos.  
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário.  
- Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
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assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
-Age sempre eticamente, respeitando os outros 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando 
a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 
de conduta da sala de aula. 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 
de conduta da sala de aula. 
- Nem sempre age eticamente. 
 

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação 
com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade 
e as regras de conduta da sala de aula. 
- Age, por vezes, eticamente. 
 

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura 
dos guiões pré-definidos. 
- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação 
dos trabalhos/caderno diário. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da 
sala de aula. 
- Quase nunca age eticamente. 
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VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Disciplina: Geografia/ 7ºano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 

“A TERRA: 
ESTUDOS E 

REPRESENTAÇÕES” 
(50%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“MEIO NATURAL” 
(50%) 

 
 
 

 
Testes formativos e 

sumativos 
 
 

“Trabalho de 
pesquisa” 
(rubrica) 

 
 

“Trabalho de 
pesquisa/Multimédia” 

(rubrica) 
 
 

“Trabalho de Grupo” 
(rubrica) 

 
 

"Trabalho do Aluno 
na Sala de Aula"  

(Rubrica transversal) 
 

Resumo/Esquema 
conceptual 

(rubrica)  
 

Grelha de observação 
 

 

Pensamento 
crítico e 

pensamento 
criativo 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Saber científico, 

técnico e 
tecnológico 

 
Informação e 
comunicação 

 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia 

 
Relacionamento 

interpessoal 
 
 

Conhecimento 
 

Nível 5 
- Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais: formas de orientação e de localização relativa e absoluta; 
cálculo de distâncias a partir de mapas com diferentes escalas; formas de 
representação da Terra, suas vantagens e desvantagens; divisões territoriais 
políticas de Portugal e da União Europeia; distribuição climática e respetivos 
Biomas; formas de relevo e a sua associação aos cursos dos rios; dinâmica do litoral, 
localização das principais formas do litoral português.  
- Relaciona de forma extremamente eficaz a distribuição dos fenómenos, 
interrelacionando o espaço natural com o espaço humanizado e as evoluções 
sofridas ao longo dos tempos. 
- Manuseia sempre os materiais e objetos com rigor técnico e científico, 
nomeadamente: o papel milimétrico; a Bússola; software de representação 
cartográfico; mapas; globos; fotografia aérea. 
- Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível 4 
- Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais: 
formas de orientação e de localização relativa e absoluta; cálculo de distâncias a 
partir de mapas com diferentes escalas; formas de representação da Terra, suas 
vantagens e desvantagens; divisões territoriais políticas de Portugal e da União 
Europeia; distribuição climática e respetivos Biomas; formas de relevo e a sua 
associação aos cursos dos rios; dinâmica do litoral, localização das principais formas 
do litoral português.  
- Relaciona de forma extremamente eficaz a distribuição dos fenómenos, 
interrelacionando o espaço natural com o espaço humanizado e as evoluções 
sofridas ao longo dos tempos. 
- Relaciona de forma muito eficaz a distribuição dos fenómenos, interrelacionando o 
espaço natural com o espaço humanizado e as evoluções sofridas ao longo dos 
tempos. 
- Manuseia quase sempre os materiais e objetos com rigor técnico e científico, 
nomeadamente: o papel milimétrico; a Bússola; software de representação 
cartográfico; mapas; globos; fotografia aérea. 
- Realiza frequentemente as tarefas de forma correta. 
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Nível 3 
- Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais: formas de orientação e de localização relativa e absoluta; cálculo de 
distâncias a partir de mapas com diferentes escalas; formas de representação da 
Terra, suas vantagens e desvantagens; divisões territoriais políticas de Portugal e da 
União Europeia; distribuição climática e respetivos Biomas; formas de relevo e a sua 
associação aos cursos dos rios; dinâmica do litoral, localização das principais formas 
do litoral português.  
- Relaciona de forma extremamente eficaz a distribuição dos fenómenos, 
interrelacionando o espaço natural com o espaço humanizado e as evoluções 
sofridas ao longo dos tempos. 
- Relaciona de forma eficaz a distribuição dos fenómenos, interrelacionando o 
espaço natural com o espaço humanizado e as evoluções sofridas ao longo dos 
tempos. 
-- Manuseia, várias vezes, os materiais e objetos com rigor técnico e científico, 
nomeadamente: o papel milimétrico; a Bússola; software de representação 
cartográfico; mapas; globos; fotografia aérea. 
 - Realiza várias das tarefas de forma correta. 

Nível 2 
- Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais: formas de orientação e de localização relativa e absoluta; cálculo de 
distâncias a partir de mapas com diferentes escalas; formas de representação da 
Terra, suas vantagens e desvantagens; divisões territoriais políticas de Portugal e da 
União Europeia; distribuição climática e respetivos Biomas; formas de relevo e a sua 
associação aos cursos dos rios; dinâmica do litoral, localização das principais formas 
do litoral português.  
- Relaciona de forma extremamente eficaz a distribuição dos fenómenos, 
interrelacionando o espaço natural com o espaço humanizado e as evoluções 
sofridas ao longo dos tempos. 
- Relaciona de forma pouco eficaz a distribuição dos fenómenos, interrelacionando 
o espaço natural com o espaço humanizado e as evoluções sofridas ao longo dos 
tempos. 
- Manuseia raramente os materiais e objetos com rigor técnico e científico, 
nomeadamente: o papel milimétrico; a Bússola; software de representação 
cartográfico; mapas; globos; fotografia aérea. 
- Realiza poucas tarefas de forma correta 
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Nível 1 
- Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais: 
formas de orientação e de localização relativa e absoluta; cálculo de distâncias a 
partir de mapas com diferentes escalas; formas de representação da Terra, suas 
vantagens e desvantagens; divisões territoriais políticas de Portugal e da União 
Europeia; distribuição climática e respetivos Biomas; formas de relevo e a sua 
associação aos cursos dos rios; dinâmica do litoral, localização das principais formas 
do litoral português.  
- Relaciona de forma extremamente eficaz a distribuição dos fenómenos, 
interrelacionando o espaço natural com o espaço humanizado e as evoluções 
sofridas ao longo dos tempos. 
-  Não consegue relacionar de forma eficaz a distribuição dos fenómenos, 
interrelacionando o espaço natural com o espaço humanizado e as evoluções 
sofridas ao longo dos tempos. 
- Não manuseia os materiais e objetos com rigor técnico e científico, 
nomeadamente: o papel milimétrico; a Bússola; software de representação 
cartográfico; mapas; globos; fotografia aérea. 
- Não realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 
 

Nível 5 
- Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 
- Analisa e interpreta criticamente de forma sempre muito clara e assertiva as 
interações espaciais de fenómenos à escala nacional, europeia e mundial. 
-   Domina totalmente várias linguagens e suportes multimédia que divulgam o 
conhecimento geográfico. 
- Potencia sempre a qualidade da informação prestada através de argumentação 
válida e seletiva. 
 

Nível 4 
- Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da 
disciplina. 
- Analisa e interpreta criticamente frequentemente de forma muito clara e assertiva 
as interações espaciais de fenómenos à escala nacional, europeia e mundial. 
-   Domina frequentemente várias linguagens e suportes multimédia que divulgam o 
conhecimento geográfico. 
- Potencia frequentemente a qualidade da informação prestada através de 
argumentação válida e seletiva. 
 

Nível 3 
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- Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 
- Analisa e interpreta criticamente de forma clara e assertiva as interações espaciais 
de fenómenos à escala nacional, europeia e mundial. 
-   Domina, por vezes, várias linguagens e suportes multimédia que divulgam o 
conhecimento geográfico. 
- Potencia, por vezes, a qualidade da informação prestada através de argumentação 
válida e seletiva. 
 

Nível 2 
- Poucas vezes utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da 
disciplina. 
- Analisa e interpreta criticamente, raramente de forma clara e assertiva, as 
interações espaciais de fenómenos à escala nacional, europeia e mundial. 
-   Domina, raramente, várias linguagens e suportes multimédia que divulgam o 
conhecimento geográfico. 
- Potencia, raramente, a qualidade da informação prestada através de 
argumentação válida e seletiva. 
 

Nível 1 
- Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 
- Não analisa e interpreta criticamente de forma clara e assertiva, as interações 
espaciais de fenómenos à escala nacional, europeia e mundial. 
-   Não domina várias linguagens e suportes multimédia que divulgam o 
conhecimento geográfico. 
- Não Potencia a qualidade da informação prestada através de argumentação válida 
e seletiva. 
 

 
Participação 

 
 

Nível 5 
- Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Participa oralmente de forma muito segura e adequada, elevando muito a 
qualidade da sua prestação. 
- Apresenta um discurso muito organizado, com vocabulário muito rico e 
diversificado. 
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
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pares. 
- Participa oralmente de forma frequentemente segura e adequada, elevando 
frequentemente a qualidade da sua prestação. 
- Apresenta um discurso frequentemente organizado, com vocabulário rico e 
diversificado. 
- Manifesta frequentemente espírito de iniciativa, participando de forma pertinente 
e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 3 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
-  Participa oralmente de forma muito segura e adequada, elevando razoavelmente 
a qualidade da sua prestação. 
- Apresenta um discurso razoavelmente organizado, com algum vocabulário rico e 
diversificado. 
- Manifesta algum espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
 

Nível 2 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 
pares. 
- Participa pouco oralmente de forma segura e adequada, elevando pouco a 
qualidade da sua prestação. 
- Apresenta um discurso pouco organizado, sem vocabulário rico e diversificado. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa, participando pouco de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 1 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não participa oralmente de forma segura e adequada, não elevando a qualidade 
da sua prestação. 
- Não apresenta um discurso pouco organizado, sem vocabulário rico e 
diversificado. 
- Não manifesta espírito de iniciativa, não participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar 

 
 

Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
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- Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
- Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
 

Nível 4 
Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos/caderno diário. 
- Nem sempre age eticamente. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 
preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
- Age, por vezes, eticamente. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 
 

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
- Quase nunca age eticamente. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta 
da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Disciplina: Geografia/ 8ºano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
 

“POPULAÇÃO E 
POVOAMENTO 

(50%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“ATIVIDADES 
ECONÓMICAS” 

(50%) 
 
 
 

 
 

Teste escrito 
 
 

“Processo de trabalho 
individual (na sala de 

aula)” 
(rubrica) 

 
 

“Trabalho de 
pesquisa/Multimédia” 

(rubrica) 
 
 
 
 

“Trabalho de Grupo” 
(rubrica) 

 
 
 
 

"Trabalho do Aluno 
na Sala de Aula"  

(Rubrica transversal) 
 

 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Saber científico, 

técnico e 
tecnológico 

 
Informação e 
comunicação 

 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia 

 
Pensamento 

crítico e criativo 
 

Relacionamento 
interpessoal 

 
Bem-Estar, Saúde 

e Ambiente 

Conhecimento 
 

Nível 5 
- Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais: Indicadores demográficos, análise e interpretação à 
escala portuguesa e global; Estrutura etária da população - distribuição dos tipos de 
pirâmides etárias; As migrações portuguesas e internacionais; A globalização e os 
fatores de ordem cultural; Atividades económicas: a Agricultura/Pecuária, a Pesca; a 
terciarização da economia; A deslocalização industrial; Impactes da atividade 
turística. 
- Articula facilmente e com rigor o uso consistente do conhecimento geográfico. 
- Mobiliza muito facilmente diferentes fontes de informação geográfica na construção 
de respostas para os problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, globos, 
fotografia aérea e TIG. 
- Identifica-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações 
que as diferentes comunidades e culturas estabelecem com os seus territórios, a 
várias escalas. 
- Cumpre a generalidade ou a totalidade das tarefas necessárias à construção do seu 
percurso de aprendizagem. 
 - Seleciona com muita facilidade informação geográfica pertinente. 

Nível 4 
- Adquire quase plenamente os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais: Indicadores demográficos, análise e interpretação à 
escala portuguesa e global; Estrutura etária da população - distribuição dos tipos de 
pirâmides etárias; As migrações portuguesas e internacionais; A globalização e os 
fatores de ordem cultural; Atividades económicas: a Agricultura/Pecuária, a Pesca; a 
terciarização da economia; A deslocalização industrial; Impactes da atividade 
turística. 
- Articula com facilidade e com rigor o uso consistente do conhecimento geográfico. 
- Mobiliza facilmente diferentes fontes de informação geográfica na construção de 
respostas para os problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, globos, 
fotografia aérea e TIG. 
- Identifica-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações 
que as diferentes comunidades e culturas estabelecem com os seus territórios, a 
várias escalas. 



58 
 

- Cumpre a generalidade das tarefas necessárias à construção do seu percurso de 
aprendizagem. 
- Seleciona com facilidade informação geográfica pertinente. 
 

Nível 3 
- Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais: 
Indicadores demográficos, análise e interpretação à escala portuguesa e global; 
Estrutura etária da população - distribuição dos tipos de pirâmides etárias; As 
migrações portuguesas e internacionais; A globalização e os fatores de ordem 
cultural; Atividades económicas: a Agricultura/Pecuária, a Pesca; a terciarização da 
economia; A deslocalização industrial; Impactes da atividade turística. 
- Articula correntemente o uso consistente do conhecimento geográfico. 
- Mobiliza com facilidade as diferentes fontes de informação geográfica na construção 
de respostas para os problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, globos, 
fotografia aérea e TIG.  
- Identifica-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações 
que as diferentes comunidades e culturas estabelecem com os seus territórios, a 
várias escalas. 
- Cumpre as tarefas necessárias à construção do seu percurso de aprendizagem. 
- Seleciona com certa facilidade informação geográfica pertinente. 

Nível 2 
- Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais: Indicadores demográficos, análise e interpretação à escala portuguesa e 
global; Estrutura etária da população - distribuição dos tipos de pirâmides etárias; 
As migrações portuguesas e internacionais; A globalização e os fatores de ordem 
cultural; Atividades económicas: a Agricultura/Pecuária, a Pesca; a terciarização da 
economia; A deslocalização industrial; Impactes da atividade turística. 
- Articula com alguma dificuldade o uso consistente do conhecimento geográfico. 
- Mobiliza com alguma dificuldade as diferentes fontes de informação geográfica na 
construção de respostas para os problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, 
globos, fotografia aérea e TIG.  
- Identifica-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações 
que as diferentes comunidades e culturas estabelecem com os seus territórios, a 
várias escalas. 
- Nem sempre cumpre as tarefas necessárias à construção do seu percurso de 
aprendizagem. 
 - Seleciona com pouca facilidade informação geográfica pertinente. 

Nível 1 
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- Não adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais: Indicadores demográficos, análise e interpretação à escala portuguesa e 
global; Estrutura etária da população - distribuição dos tipos de pirâmides etárias; 
As migrações portuguesas e internacionais; A globalização e os fatores de ordem 
cultural; Atividades económicas: a Agricultura/Pecuária, a Pesca; a terciarização da 
economia; A deslocalização industrial; Impactes da atividade turística. 
- Articula com muita dificuldade o uso consistente do conhecimento geográfico. 
- Mobiliza com dificuldade as diferentes fontes de informação geográfica na 
construção de respostas para os problemas investigados, incluindo mapas, 
diagramas, globos, fotografia aérea e TIG. 
- Identifica-se pouco com o seu espaço de pertença, pouco valorizando a 
diversidade de relações que as diferentes comunidades e culturas estabelecem com 
os seus territórios, a várias escalas. 
- Não cumpre as tarefas necessárias à construção do seu percurso de aprendizagem. 
- Seleciona com pouca facilidade informação geográfica pertinente. 

Comunicação 
 
 
 

Nível 5 
- Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 
- Analisa e interpreta criticamente de forma sempre muito clara e assertiva as 
interações espaciais de fenómenos à escala nacional, europeia e mundial. 
- Apresenta grande facilidade em mobilizar o discurso (oral e escrito) 
argumentativo.  
- Expressa, com grande facilidade, tomadas de posição, argumentos e contra-
argumentos sobre diferentes aspetos da realidade. 

Nível 4 
- Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da 
disciplina. 
- Analisa e interpreta criticamente frequentemente de forma muito clara e assertiva 
as interações espaciais de fenómenos à escala nacional, europeia e mundial. 
- Apresenta facilidade em mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo.   
- Expressa, com facilidade, tomadas de posição, argumentos e contra-argumentos 
sobre diferentes aspetos da realidade. 

 
Nível 3 

- Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 
- Analisa e interpreta criticamente de forma clara e assertiva as interações espaciais 
de fenómenos à escala nacional, europeia e mundial. 
- Apresenta alguma facilidade em mobilizar o discurso (oral e escrito) 
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argumentativo.   

- Expressa, com alguma facilidade, tomadas de posição, argumentos e 
contra-argumentos sobre diferentes aspetos da realidade. 
 

Nível 2 
- Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da disciplina. 
- Analisa e interpreta criticamente, raramente de forma clara e assertiva, as 
interações espaciais de fenómenos à escala nacional, europeia e mundial. 
- Apresenta dificuldade em mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo.  
- Expressa, com dificuldade, tomadas de posição, argumentos e contra-argumentos 
sobre diferentes aspetos da realidade. 

 
Nível 1 

- Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 
- Não analisa e interpreta criticamente de forma clara e assertiva, as interações 
espaciais de fenómenos à escala nacional, europeia e mundial. 
- Apresenta muita dificuldade em mobilizar o discurso (oral e escrito) 
argumentativo.  
- Expressa, com muita dificuldade, tomadas de posição, argumentos e contra-
argumentos sobre diferentes aspetos da realidade. 

 

 
Participação 

 
 
 

Nível 5 
- Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Participa oralmente de forma muito segura e adequada, elevando muito a 
qualidade da sua prestação. 
- Apresenta um discurso muito organizado, com vocabulário muito rico e 
diversificado. 
- Realiza todas as tarefas que lhe são solicitadas 

Nível 4 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Participa oralmente de forma frequentemente segura e adequada, elevando 
frequentemente a qualidade da sua prestação. - Apresenta um discurso 
frequentemente organizado, com vocabulário rico e diversificado. 
- Realiza regularmente as tarefas solicitadas. 

Nível 3 
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- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Participa oralmente de forma muito segura e adequada, elevando razoavelmente a 
qualidade da sua prestação. - Apresenta um discurso razoavelmente organizado, 
com algum vocabulário rico e diversificado. 
- Realiza, por vezes, as tarefas solicitadas. 

 
Nível 2 

- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 
pares. 
- Participa pouco oralmente de forma segura e adequada, elevando pouco a 
qualidade da sua prestação. - Apresenta um discurso pouco organizado, sem 
vocabulário rico e diversificado. 
- Realiza, poucas vezes, as tarefas solicitadas. 

Nível 1 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não participa oralmente de forma segura e adequada, não elevando a qualidade 
da sua prestação. - Não apresenta um discurso pouco organizado, sem vocabulário 
rico e diversificado. 
- Não realiza as tarefas solicitadas. 

 

 
Responsabilidade 

 
 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Demonstra sempre, durante as aulas e na realização das tarefas, atitudes e valores 
de acordo com os previstos nas AE e Perfil dos Alunos. 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Demonstra quase sempre, durante as aulas e na realização das tarefas, atitudes e 
valores de acordo com os previstos nas AE e Perfil dos Alunos. 

 
Nível 3 

- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Demonstra, frequentemente, durante as aulas e na realização das tarefas, atitudes 
e valores de acordo com os previstos nas AE e Perfil dos Alunos. 

Nível 2 
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- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Demonstra, poucas vezes, durante as aulas e na realização das tarefas, atitudes e 
valores de acordo com os previstos nas AE e Perfil dos Alunos. 

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Nunca demonstra, durante as aulas e na realização das tarefas, atitudes e valores 
de acordo com os previstos nas AE e Perfil dos Alunos. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Disciplina: Geografia/ 9ºano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
 

“Contrastes de 
desenvolvimento” 

(50%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Ambiente e 
Sociedade” 

(50%) 
 
 
 

 
Testes formativos e 

sumativos 
 
 

“Trabalho de 
pesquisa” 
(rubrica) 

 
 

“Trabalho de 
pesquisa/Multimédia” 

(rubrica) 
 
 

 “Trabalho de Grupo” 
(rubrica) 

 
"Trabalho do Aluno 

na Sala de Aula"  
(rubrica transversal 

 
 

“Resumo/Esquema 
conceptual” 

(rubrica) 
 
 

 Grelha de observação 
 

 

Pensamento 
crítico e 

pensamento 
criativo 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Saber científico, 

técnico e 
tecnológico 

 
Informação e 
comunicação 

 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia 

 
Relacionamento 

interpessoal 
 
 

Conhecimento 
 

Nível 5 
- Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais: indicadores de desenvolvimento simples e compostos; 
obstáculos ao desenvolvimento – o comércio internacional - os objetivos do 
milénio; Clima-evolução e transformação: causas e consequências; catástrofes e 
riscos naturais-implicações para o futuro da Biosfera.  
- Relaciona de forma extremamente eficaz a distribuição dos fenómenos, numa 
perspetiva sistémica global. 
- Utiliza sempre Sítios de relevância informativa e de elevado rigor técnico e 
científico. 
- Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível 4 
- Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais: 
indicadores de desenvolvimento simples e compostos; obstáculos ao 
desenvolvimento – o comércio internacional - os objetivos do milénio; Clima-
evolução e transformação: causas e consequências; catástrofes e riscos naturais-
implicações para o futuro da Biosfera.  
- Relaciona de forma muito eficaz a distribuição dos fenómenos, numa perspetiva 
sistémica global. 
- Utiliza com frequência Sítios de relevância informativa e de elevado rigor técnico e 
científico. 
- Realiza corretamente quase todas as tarefas.  
 

Nível 3 
- Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais indicadores de desenvolvimento simples e compostos; obstáculos ao 
desenvolvimento – o comércio internacional - os objetivos do milénio; Clima-
evolução e transformação: causas e consequências; catástrofes e riscos naturais-
implicações para o futuro da Biosfera.  
- Relaciona de forma eficaz a distribuição dos fenómenos, numa perspetiva 
sistémica global. 
- Utiliza , por vezes, Sítios de relevância informativa e de elevado rigor técnico e 
científico. 
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- Realiza corretamente algumas das tarefas. 
Nível 2 

- Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais: indicadores de desenvolvimento simples e compostos; obstáculos ao 
desenvolvimento – o comércio internacional - os objetivos do milénio; Clima-
evolução e transformação: causas e consequências; catástrofes e riscos naturais-
implicações para o futuro da Biosfera.  
- Relaciona de forma pouco eficaz a distribuição dos fenómenos, numa perspetiva 
sistémica global. 
- Utiliza raramente Sítios de relevância informativa e de elevado rigor técnico e 
científico. 
- Realiza poucas tarefas de forma correta 

Nível 1 
- Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais: 
indicadores de desenvolvimento simples e compostos; obstáculos ao 
desenvolvimento – o comércio internacional - os objetivos do milénio; Clima-
evolução e transformação: causas e consequências; catástrofes e riscos naturais-
implicações para o futuro da Biosfera.  
- Não relaciona de forma eficaz a distribuição dos fenómenos, numa perspetiva 
sistémica global. 
- Não utiliza Sítios de relevância informativa e de elevado rigor técnico e científico. 
- Não realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 
 

Nível 5 
- Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 
- Analisa e interpreta criticamente de forma sempre muito clara e assertiva as 
interações espaciais de fenómenos à escala nacional, europeia e mundial. 
-   Domina totalmente várias linguagens e suportes multimédia que divulgam o 
conhecimento geográfico. 
- Potencia sempre a qualidade da informação prestada através de argumentação 
válida e seletiva. 
- Apresenta muita qualidade na sua intervenção oral e fá-lo de forma oportuna. 

Nível 4 
- Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da 
disciplina. 
- Analisa e interpreta criticamente frequentemente de forma muito clara e assertiva 
as interações espaciais de fenómenos à escala nacional, europeia e mundial. 
-   Domina frequentemente várias linguagens e suportes multimédia que divulgam o 
conhecimento geográfico. 
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- Potencia frequentemente a qualidade da informação prestada através de 
argumentação válida e seletiva. 
- Apresenta qualidade na sua intervenção oral e fá-lo de forma oportuna. 
 

Nível 3 
- Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 
- Analisa e interpreta criticamente de forma clara e assertiva as interações espaciais 
de fenómenos à escala nacional, europeia e mundial. 
-   Domina, por vezes, várias linguagens e suportes multimédia que divulgam o 
conhecimento geográfico. 
- Potencia, por vezes, a qualidade da informação prestada através de argumentação 
válida e seletiva. 
- Apresenta alguma qualidade na sua intervenção oral e fá-lo de forma oportuna. 

Nível 2 
- Poucas vezes utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da 
disciplina. 
- Raramente analisa e interpreta criticamente, de forma clara e assertiva, as 
interações espaciais de fenómenos à escala nacional, europeia e mundial. 
-   Domina, raramente, várias linguagens e suportes multimédia que divulgam o 
conhecimento geográfico. 
- Potencia, raramente, a qualidade da informação prestada através de 
argumentação válida e seletiva. 
- Apresenta algumas falhas na sua intervenção oral. 

Nível 1 
- Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 
- Não analisa e interpreta criticamente de forma clara e assertiva, as interações 
espaciais de fenómenos à escala nacional, europeia e mundial. 
-   Não domina várias linguagens e suportes multimédia que divulgam o 
conhecimento geográfico. 
- Não potencia a qualidade da informação prestada através de argumentação válida 
e seletiva. 
- Não intervém oralmente, nem mesmo quando solicitado. 
 

 
Participação 

 
 

Nível 5 
- Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Participa oralmente de forma muito segura e adequada, elevando muito a 
qualidade da sua prestação. 
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- Apresenta um discurso muito organizado, com vocabulário muito rico e 
diversificado. 
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Participa oralmente de forma frequentemente segura e adequada, elevando 
frequentemente a qualidade da sua prestação. 
- Apresenta um discurso frequentemente organizado, com vocabulário rico e 
diversificado. 
- Manifesta frequentemente espírito de iniciativa, participando de forma pertinente 
e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 3 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
-  Participa oralmente de forma muito segura e adequada, elevando razoavelmente 
a qualidade da sua prestação. 
- Apresenta um discurso razoavelmente organizado, com algum vocabulário rico e 
diversificado. 
- Manifesta algum espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
 

Nível 2 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 
pares. 
- Participa pouco oralmente de forma segura e adequada, elevando pouco a 
qualidade da sua prestação. 
- Apresenta um discurso pouco organizado, sem vocabulário rico e diversificado. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa, participando pouco de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 1 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não participa oralmente de forma segura e adequada, não elevando a qualidade 
da sua prestação. 
- Não apresenta um discurso pouco organizado, sem vocabulário rico e 
diversificado. 
- Não manifesta espírito de iniciativa, não participando de forma pertinente e 
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construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar 
 

 
Responsabilidade 

 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
- Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
- Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

Nível 4 
Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos/caderno diário. 
- Nem sempre age eticamente. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 
preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
- Age, por vezes, eticamente. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 
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Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
- Quase nunca age eticamente. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta 
da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Educação Moral e Religiosa Católica / 1.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS  
DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
 
TER UM 
CORAÇÃO 
BONDOSO 
(25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JESUS NASCEU 
(25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Trabalho de 

grupo 
(rubrica) 

 Exposição oral 
(rubrica) 

 Debate 
(rubrica) 

 Testes 
 "Trabalho do 

Aluno na Sala 
de Aula"  

(Rubrica 
transversal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 Informação e 
comunicação 

 Bem-estar, saúde e 
ambiente 

 Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

 Relacionamento 
interpessoal 

 Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 Linguagens e textos 

Conhecimento 

Nível Muito Bom  
 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza corretamente todas as tarefas. 

 Nível Bom  
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais.  
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 

vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

Nível Suficiente 
 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais.  
 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 

assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

Nível Insuficiente 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 
 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um 

modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 

Nível Muito Bom  
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade.  

Nível Bom  
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CRESCER EM 
FAMÍLIA 
(25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, 
recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico.  

Nível Suficiente 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 

domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 
 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por 

vezes, explicar o seu raciocínio. 
 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico.  

Nível Insuficiente 
 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 

raramente a linguagem verbal e não verbal. 
 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 

dificuldades em explicar o seu raciocínio. 
 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico.  

 
Participação 
 
 

 Nível  Muito Bom  
 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 
 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

 Nível Bom  
 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 

seus pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando espírito democrático. 
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CUIDAR DA 
NATUREZA  

(25%) 

 
 
 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

Nível Suficiente 
 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 

espírito democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 

projetos de âmbito escolar. 

Nível Insuficiente 
 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 

aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

 Nível Muito Bom  
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age sempre eticamente, respeitando os outros,  progredindo no sentido de se 

tornar um cidadão democrático, participativo e humanista. 
  Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 

ambientes digitais.   
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

 Nível Bom  
 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um 

cidadão democrático, participativo e humanista. 
 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 

ambientes digitais.  
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 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 
 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

não respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 

dos trabalhos/caderno diário. 
 Nem sempre age eticamente, necessitando de maior comprometimento no 

sentido de se tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  
 Nem sempre adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de 

tecnologias e em ambientes digitais.  
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

Nível Insuficiente 
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 

respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 

preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age, por vezes, eticamente, necessitando de maior comprometimento no 

sentido de se tornar um cidadão democrático, participativo e humanista. 
  Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de 

tecnologias e em ambientes digitais.  
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 
 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Educação Moral e Religiosa Católica / 2.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS  
DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
 
SER AMIGO  
 (25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A MÃE DE 
JESUS  
(25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trabalho de 
grupo 
(rubrica) 

 Exposição oral 
(rubrica) 

 Debate 
(rubrica) 

 Testes 

 "Trabalho do 
Aluno na Sala 
de Aula"  

(Rubrica 
transversal) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 Informação e 
comunicação 

 Bem-estar, saúde e 
ambiente 

 Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

 Relacionamento 
interpessoal 

 Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 Linguagens e textos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento 

Nível Muito Bom  
 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza corretamente todas as tarefas. 

 Nível Bom  
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais.  
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 

vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

Nível Suficiente 
 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais.  
 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 

assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

Nível Insuficiente 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 
 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um 

modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 

Nível Muito Bom  
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade.  

Nível Bom  
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A PÁSCOA DOS  
CRISTÃOS  
(25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, 
recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico.  

Nível Suficiente 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 

domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 
 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por 

vezes, explicar o seu raciocínio. 
 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico.  

Nível Insuficiente 
 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 

raramente a linguagem verbal e não verbal. 
 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 

dificuldades em explicar o seu raciocínio. 
 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico.  

 
Participação 
 
 

 Nível  Muito Bom  
 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 
 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

 Nível Bom  
 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 

seus pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando espírito democrático. 
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DEUS É AMOR  

(25%) 

 
 
 
 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

Nível Suficiente 
 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 

espírito democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 

projetos de âmbito escolar. 

Nível Insuficiente 
 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 

aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

 Nível Muito Bom  
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age sempre eticamente, respeitando os outros,  progredindo no sentido de se 

tornar um cidadão democrático, participativo e humanista. 
  Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 

ambientes digitais.   
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

 Nível Bom  
 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um 

cidadão democrático, participativo e humanista. 
 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 

ambientes digitais.  
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 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 
 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

não respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 

dos trabalhos/caderno diário. 
 Nem sempre age eticamente, necessitando de maior comprometimento no 

sentido de se tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  
 Nem sempre adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de 

tecnologias e em ambientes digitais.  
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

Nível Insuficiente 
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 

respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 

preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age, por vezes, eticamente, necessitando de maior comprometimento no 

sentido de se tornar um cidadão democrático, participativo e humanista. 
  Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de 

tecnologias e em ambientes digitais.  
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 
VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Educação Moral e Religiosa Católica / 3.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS  
DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
 
A DIGNIDADE 
DAS CRIANÇAS  
 (25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SER SOLIDÁRIO  
(25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Trabalho de 

grupo 
(rubrica) 

 Exposição oral 
(rubrica) 

 Debate 
(rubrica) 

 Testes 
 "Trabalho do 

Aluno na Sala 
de Aula"  

(Rubrica 
transversal) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 Informação e 
comunicação 

 Bem-estar, saúde e 
ambiente 

 Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

 Relacionamento 
interpessoal 

 Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 Linguagens e textos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento 

Nível Muito Bom  
 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza corretamente todas as tarefas. 

 Nível Bom  
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais.  
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 

vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

Nível Suficiente 
 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais.  
 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 

assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

Nível Insuficiente 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 
 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um 

modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 

Nível Muito Bom  
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade.  

Nível Bom  
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DIÁLOGO COM 
DEUS  
(25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, 
recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico.  

Nível Suficiente 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 

domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 
 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por 

vezes, explicar o seu raciocínio. 
 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico.  

Nível Insuficiente 
 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 

raramente a linguagem verbal e não verbal. 
 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 

dificuldades em explicar o seu raciocínio. 
 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico.  

 
Participação 
 
 

 Nível  Muito Bom  
 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 
 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

 Nível Bom  
 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 

seus pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando espírito democrático. 
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 A IGREJA  

(25%) 

 
 
 
 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

Nível Suficiente 
 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 

espírito democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 

projetos de âmbito escolar. 

Nível Insuficiente 
 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 

aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

 Nível Muito Bom  
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age sempre eticamente, respeitando os outros,  progredindo no sentido de se 

tornar um cidadão democrático, participativo e humanista. 
  Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 

ambientes digitais.   
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

 Nível Bom  
 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um 

cidadão democrático, participativo e humanista. 
 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 

ambientes digitais.  
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 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 
 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

não respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 

dos trabalhos/caderno diário. 
 Nem sempre age eticamente, necessitando de maior comprometimento no 

sentido de se tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  
 Nem sempre adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de 

tecnologias e em ambientes digitais.  
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

Nível Insuficiente 
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 

respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 

preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age, por vezes, eticamente, necessitando de maior comprometimento no 

sentido de se tornar um cidadão democrático, participativo e humanista. 
  Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de 

tecnologias e em ambientes digitais.  
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 
VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Educação Moral e Religiosa Católica / 4.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS  
DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
 
 SER 
VERDADEIRO  
 (25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRESCER NA 
DIVERSIDADE  
 (25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "Trabalho do 
Aluno na Sala 
de Aula"  

(Rubrica 
transversal) 
 

 Trabalho de 
grupo 
(rubrica) 

 Exposição oral 
(rubrica) 

 Debate 
(rubrica) 

 Testes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 Informação e 
comunicação 

 Bem-estar, saúde e 
ambiente 

 Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

 Relacionamento 
interpessoal 

 Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 Linguagens e textos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento 

Nível Muito Bom  
 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza corretamente todas as tarefas. 

 Nível Bom  
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais.  
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 

vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

Nível Suficiente 
 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais.  
 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 

assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

Nível Insuficiente 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 
 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um 

modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 

Nível Muito Bom  
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade.  

Nível Bom  
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O PERDÃO  
 (25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, 
recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico.  

Nível Suficiente 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 

domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 
 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por 

vezes, explicar o seu raciocínio. 
 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico.  

Nível Insuficiente 
 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 

raramente a linguagem verbal e não verbal. 
 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 

dificuldades em explicar o seu raciocínio. 
 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico.  

 
Participação 
 
 

 Nível  Muito Bom  
 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 
 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

 Nível Bom  
 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 

seus pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando espírito democrático. 
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A BÍBLIA  

 (25%) 

 
 
 
 
 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

Nível Suficiente 
 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 

espírito democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 

projetos de âmbito escolar. 

Nível Insuficiente 
 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 

aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

 Nível Muito Bom  
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age sempre eticamente, respeitando os outros,  progredindo no sentido de se 

tornar um cidadão democrático, participativo e humanista. 
  Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 

ambientes digitais.   
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

 Nível Bom  
 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um 

cidadão democrático, participativo e humanista. 
 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 

ambientes digitais.  



84 
 

 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 
 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

não respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 

dos trabalhos/caderno diário. 
 Nem sempre age eticamente, necessitando de maior comprometimento no 

sentido de se tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  
 Nem sempre adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de 

tecnologias e em ambientes digitais.  
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

Nível Insuficiente 
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 

respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 

preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age, por vezes, eticamente, necessitando de maior comprometimento no 

sentido de se tornar um cidadão democrático, participativo e humanista. 
  Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de 

tecnologias e em ambientes digitais.  
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 
VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Educação Moral e Religiosa Católica / 5º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
 Viver juntos 

(25%) 
 
 
 
 

 Advento e Natal 
(25%) 
 
 
 

 A família, 
comunidade de 
amor 
(25%) 
 
 
 

 Construir 
fraternidade 
(25%) 
 

 
 
 

 Trabalho 
individual 
(rubrica) 
 

 Trabalho de 
grupo 
(rubrica) 
 

 Exposição oral 
(rubrica) 
 

 Debate 
(rubrica) 
 

 "Trabalho do 
Aluno na Sala 
de Aula"  

(Rubrica 
transversal) 
 

 Teste oral 
 Teste escrito 
 
 

 

 Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 Informação e 
comunicação 

 Bem-estar, saúde 
e ambiente 

 Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

 Relacionamento 
interpessoal 

 Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 

 Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

 Linguagens e 
textos 

 
 

Conhecimento 

Nível 5 
 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível 4 
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais.  
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 

vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

Nível 3 
 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais.  
 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 

assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

Nível 2 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 
 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um 

modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Nível 1 
 Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 
 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes 

disciplinas. 
 Não realiza corretamente as tarefas. 
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Comunicação 
 
 

Nível 5 
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio. 

Nível 4 
 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio. 

Nível 3 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 

domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 
 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por 

vezes, explicar o seu raciocínio. 

Nível 2 
 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 

raramente a linguagem verbal e não verbal. 
 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 

dificuldades em explicar o seu raciocínio. 

Nível 1 
 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, 

científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo e 

manifesta dificuldades no recurso à linguagem verbal e não verbal. 
 Não argumenta nem defende perspetivas. 

 
Participação 

Nível 5 
 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
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 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 
 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 

seus pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando espírito democrático. 
 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

Nível 3 
 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 

espírito democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 

projetos de âmbito escolar. 

Nível 2 
 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 

aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 1 
 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

  
Responsabilidade 
 

Nível 5 
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
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  Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
Nível 4 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

Nível 3 
 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

não respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 

dos trabalhos/caderno diário. 
 Nem sempre age eticamente. 
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

Nível 2 
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 

respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 

preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age, por vezes, eticamente. 
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível 1 
 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Quase nunca age eticamente. 
 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta 

da sala de aula. 
VOLTAR AO TOPO 



89 
 

  



90 
 

Critérios de Avaliação – Educação Moral e Religiosa Católica / 6º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
 A pessoa 

humana 
(33,3%) 
 
 
 
 
 
 

 Jesus, um 
homem para os 
outros 
(33,3%) 
 
 
 
 
 
 

 A partilha do 
pão 
(33,3%) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Trabalho 

individual 
(rubrica) 
 
 Trabalho de 

grupo 
(rubrica) 
 
 Exposição oral 
(rubrica) 
 
 Debate 
(rubrica) 
 
 "Trabalho do 

Aluno na Sala 
de Aula"  

(Rubrica 
transversal) 

 
 Teste oral 
 Teste escrito 
 
 
 

 

 Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 Informação e 
comunicação 

 Bem-estar, saúde 
e ambiente 

 Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

 Relacionamento 
interpessoal 

 Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 

 Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

 Linguagens e 
textos 

 
 

Conhecimento 

Nível 5 
 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível 4 
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais.  
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 

vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

Nível 3 
 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais.  
 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 

assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

Nível 2 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 
 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um 

modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Nível 1 
 Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 
 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes 

disciplinas. 
 Não realiza corretamente as tarefas. 
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Comunicação 
 
 

Nível 5 
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio. 

Nível 4 
 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio. 

Nível 3 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 

domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 
 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por 

vezes, explicar o seu raciocínio. 

Nível 2 
 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 

raramente a linguagem verbal e não verbal. 
 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 

dificuldades em explicar o seu raciocínio. 

Nível 1 
 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, 

científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo e 

manifesta dificuldades no recurso à linguagem verbal e não verbal. 
 Não argumenta nem defende perspetivas. 

 
Participação 

Nível 5 
 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
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 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 
 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 

seus pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando espírito democrático. 
 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

Nível 3 
 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 

espírito democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 

projetos de âmbito escolar. 

Nível 2 
 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 

aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 1 
 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

  
Responsabilidade 
 

Nível 5 
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
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  Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
Nível 4 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

Nível 3 
 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

não respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 

dos trabalhos/caderno diário. 
 Nem sempre age eticamente. 
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

Nível 2 
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 

respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 

preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age, por vezes, eticamente. 
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível 1 
 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Quase nunca age eticamente. 
 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta 

da sala de aula. 
VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Educação Moral e Religiosa Católica / 7º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
As Origens 
(25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As Religiões 
(25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riqueza e sentido 

 Trabalho 
individual 
(rubrica) 

 
 Trabalho de 

grupo 
(rubrica) 

 
 Exposição 

oral 
(rubrica) 

 
 Debate 

(rubrica) 
 

 "Trabalho do 
Aluno na Sala 
de Aula"  

(Rubrica 
transversal) 

 
 Teste oral 
 Teste escrito 

 
 

 

 Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 Informação e 
comunicação 

 Bem-estar, saúde 
e ambiente 

 Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

 Relacionamento 
interpessoal 

 Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 

 Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

 Linguagens e 
textos 

 
 

Conhecimento 

Nível 5 
 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível 4 
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais.  
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 

vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

Nível 3 
 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais.  
 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 

assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

Nível 2 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 
 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um 

modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Nível 1 
 Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 
 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes 

disciplinas. 
 Não realiza corretamente as tarefas. 
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dos afetos  
(25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio. 

Nível 4 
 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio. 

Nível 3 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 

domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 
 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por 

vezes, explicar o seu raciocínio. 

Nível 2 
 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 

raramente a linguagem verbal e não verbal. 
 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 

dificuldades em explicar o seu raciocínio. 

Nível 1 
 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, 

científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo e 

manifesta dificuldades no recurso à linguagem verbal e não verbal. 
 Não argumenta nem defende perspetivas. 

 
Participação 

Nível 5 
 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
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A Paz Universal 

(25%) 

 
 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 
 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 

seus pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando espírito democrático. 
 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

Nível 3 
 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 

espírito democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 

projetos de âmbito escolar. 

Nível 2 
 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 

aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 1 
 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

  
Responsabilidade 
 

Nível 5 
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
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  Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
Nível 4 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

Nível 3 
 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

não respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 

dos trabalhos/caderno diário. 
 Nem sempre age eticamente. 
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

Nível 2 
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 

respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 

preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age, por vezes, eticamente. 
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível 1 
 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Quase nunca age eticamente. 
 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta 

da sala de aula. 
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Critérios de Avaliação – Educação Moral e Religiosa Católica /8 º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
Amor Humano 
(25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Ecumenismo 
(25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Liberdade 

 Trabalho 
individual 
(rubrica) 

 
 Trabalho de 

grupo 
(rubrica) 

 
 Exposição 

oral 
(rubrica) 

 
 Debate 

(rubrica) 
 

 "Trabalho do 
Aluno na Sala 
de Aula"  

(Rubrica 
transversal) 

 
 Teste oral 
 Teste escrito 

 
 
 

 

 Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 Informação e 
comunicação 

 Bem-estar, saúde 
e ambiente 

 Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

 Relacionamento 
interpessoal 

 Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 

 Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

 Linguagens e 
textos 

 
 

Conhecimento 

Nível 5 
 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível 4 
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais.  
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 

vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

Nível 3 
 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais.  
 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 

assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

Nível 2 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 
 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um 

modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Nível 1 
 Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 
 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes 

disciplinas. 
 Não realiza corretamente as tarefas. 
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(25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio. 

Nível 4 
 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio. 

Nível 3 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 

domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 
 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por 

vezes, explicar o seu raciocínio. 

Nível 2 
 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 

raramente a linguagem verbal e não verbal. 
 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 

dificuldades em explicar o seu raciocínio. 

Nível 1 
 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, 

científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo e 

manifesta dificuldades no recurso à linguagem verbal e não verbal. 
 Não argumenta nem defende perspetivas. 

 
Participação 

Nível 5 
 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
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Ecologia e Valores 

(25%) 
 
 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 
 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 

seus pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando espírito democrático. 
 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

Nível 3 
 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 

espírito democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 

projetos de âmbito escolar. 

Nível 2 
 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 

aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 1 
 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

  
Responsabilidade 
 

Nível 5 
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
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  Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
Nível 4 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

Nível 3 
 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

não respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 

dos trabalhos/caderno diário. 
 Nem sempre age eticamente. 
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

Nível 2 
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 

respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 

preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age, por vezes, eticamente. 
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível 1 
 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Quase nunca age eticamente. 
 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta 

da sala de aula. 
VOLTAR AO TOPO 



104 
 

  



105 
 

Critérios de Avaliação – Educação Moral e Religiosa Católica /9 º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
A Dignidade da vida 
Humana 
(35%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deus, o grande 
mistério 

 Trabalho 
individual 
(rubrica) 

 
 Trabalho de 

grupo 
(rubrica) 

 
 Exposição 

oral 
(rubrica) 

 
 Debate 
(rubrica) 
 
 "Trabalho do 

Aluno na Sala 
de Aula"  

(Rubrica 
transversal) 

 
 Teste oral 
 Teste escrito 
 
 
 

 

 Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 Informação e 
comunicação 

 Bem-estar, saúde 
e ambiente 

 Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

 Relacionamento 
interpessoal 

 Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 

 Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

 Linguagens e 
textos 

 
 

Conhecimento 

Nível 5 
 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível 4 
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais.  
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 

vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

Nível 3 
 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais.  
 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 

assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

Nível 2 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 
 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um 

modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Nível 1 
 Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 
 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes 

disciplinas. 
 Não realiza corretamente as tarefas. 
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(35%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio. 

Nível 4 
 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio. 

Nível 3 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 

domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 
 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por 

vezes, explicar o seu raciocínio. 

Nível 2 
 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 

raramente a linguagem verbal e não verbal. 
 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 

dificuldades em explicar o seu raciocínio. 

Nível 1 
 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, 

científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo e 

manifesta dificuldades no recurso à linguagem verbal e não verbal. 
 Não argumenta nem defende perspetivas. 

 
Participação 

Nível 5 
 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
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O projeto de vida 

(30%) 
 
 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 
 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 

seus pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando espírito democrático. 
 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

Nível 3 
 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 

espírito democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 

projetos de âmbito escolar. 

Nível 2 
 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 

aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 1 
 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

  
Responsabilidade 
 

Nível 5 
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
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  Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
Nível 4 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

Nível 3 
 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

não respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 

dos trabalhos/caderno diário. 
 Nem sempre age eticamente. 
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

Nível 2 
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 

respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 

preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age, por vezes, eticamente. 
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível 1 
 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Quase nunca age eticamente. 
 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta 

da sala de aula. 
VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Educação Moral e Religiosa Católica /10 º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
Um sentido para a 

vida 

(35%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Trabalho de 

grupo 
(rubrica) 

 Exposição 
oral 
(rubrica) 

 "Trabalho do 
Aluno na Sala de 
Aula" 

(Rubrica 
transversal) 

 Debate 
(rubrica) 
 

 Teste oral 
 Teste  escrito 

 
 
 

 

 Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 Informação e 
comunicação 

 Bem-estar, saúde 
e ambiente 

 Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

 Relacionamento 
interpessoal 

 Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 

 Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

 Linguagens e 
textos 

 
 

Conhecimento 

18/20 
 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza corretamente todas as tarefas. 

14/17 
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais.  
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 

vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

10/13 
 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais.  
 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 

assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

8/9 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 
 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um 

modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

1/7 
 Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 
 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes 

disciplinas. 
 Não realiza corretamente as tarefas. 
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Valores e ética Cristã 
(35%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação 
 
 

18/20 
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio. 

14/17 
 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio. 

10/13 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 

domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 
 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por 

vezes, explicar o seu raciocínio. 

8/9 
 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 

raramente a linguagem verbal e não verbal. 
 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 

dificuldades em explicar o seu raciocínio. 

1/7 
 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, 

científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo e 

manifesta dificuldades no recurso à linguagem verbal e não verbal. 
 Não argumenta nem defende perspetivas. 

 
Participação 

 
18/20 
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 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 
 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

14/17 
 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 

seus pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando espírito democrático. 
 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

10/13 
 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 

espírito democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 

projetos de âmbito escolar. 
8/9 

 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 

aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
1/7 

 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

  
Responsabilidade 

18/20 
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

Amor e sexualidade 

(30%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

14/17 
 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

10/13 
 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

não respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 

dos trabalhos/caderno diário. 
 Nem sempre age eticamente. 
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

8/9 
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 

respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 

preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age, por vezes, eticamente. 
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

1/7 
 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Quase nunca age eticamente. 
 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta 

da sala de aula. 
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VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Educação Moral e Religiosa Católica /11 º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
Ética e 
economia 
(35%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Civilização do 
amor 

 
 Trabalho de 

grupo 
(rubrica) 

 Exposição 
oral 
(rubrica) 

 Debate 
(rubrica) 

 "Trabalho do 
Aluno na Sala 
de Aula"  

(Rubrica 
transversal) 

 
 
 
 Teste oral 

 
 Teste escrito 

 
 

 

 Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 Informação e 
comunicação 

 Bem-estar, saúde 
e ambiente 

 Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

 Relacionamento 
interpessoal 

 Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 

 Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

 Linguagens e 
textos 

 
 

Conhecimento 

18/20 
 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza corretamente todas as tarefas. 

14/17 
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais.  
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 

vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

10/13 
 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais.  
 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim 

como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

8/9 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 
 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

1/7 
 Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais. 
 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
 Não realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 

18/20 
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 
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(35%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma 
inequívoca o seu raciocínio. 

14/17 
 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 

a linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio. 

10/13 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por 

vezes, explicar o seu raciocínio. 

8/9 
 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 

raramente a linguagem verbal e não verbal. 
 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 

dificuldades em explicar o seu raciocínio. 
1/7 

 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, 
técnico, artístico e tecnológico). 

 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo e manifesta 
dificuldades no recurso à linguagem verbal e não verbal. 

 Não argumenta nem defende perspetivas. 

 
Participação 
 
 

 
18/20 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 
 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
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Arte Cristã 

(30%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/17 
 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando espírito democrático. 
 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

10/13 
 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 

espírito democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 

projetos de âmbito escolar. 
8/9 

 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 

aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

1/7 
 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

18/20 
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
14/17 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando 
a estrutura dos guiões pré-definidos. 
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 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 

de conduta da sala de aula. 
10/13 

 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente. 
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 

de conduta da sala de aula. 

8/9 
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação 

com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age, por vezes, eticamente. 
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade 

e as regras de conduta da sala de aula. 

1/7 
 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura 

dos guiões pré-definidos. 
 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação 

dos trabalhos/caderno diário. 
 Quase nunca age eticamente. 
 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da 

sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Educação Moral e Religiosa Católica /12 º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
Política, Ética e 
Religião 
 (25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Religião como 
Modo de Habitar e 

 
 Trabalho de 

grupo 
(rubrica) 

 Exposição 
oral 
(rubrica) 

 Debate 
(rubrica) 

 "Trabalho do 
Aluno na Sala 
de Aula"  
(Rubrica 
transversal) 
 

 Teste oral 
 Teste escrito 

 

 
 

 

 Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 Informação e 
comunicação 

 Bem-estar, saúde 
e ambiente 

 Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

 Relacionamento 
interpessoal 

 Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 

 Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

 Linguagens e 
textos 

 
 

Conhecimento 

18/20 
 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais de EMRC. 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza corretamente todas as tarefas. 

14/17 
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais de 

EMRC.  
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 

vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

10/13 
 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais de EMRC.  
 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 

assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

8/9 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais de EMRC. 
 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um 

modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

1/7 
 Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais de EMRC. 
 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes 

disciplinas. 
 Não realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 

18/20 
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
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Transformar o 
Mundo  
(25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio. 

14/17 
 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio. 

10/13 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 

domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 
 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por 

vezes, explicar o seu raciocínio. 
8/9 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 
escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 
raramente a linguagem verbal e não verbal. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 
dificuldades em explicar o seu raciocínio. 

1/7 
 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, 

científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo e 

manifesta dificuldades no recurso à linguagem verbal e não verbal. 
 Não argumenta nem defende perspetivas. 

 
Participação 
 
 

 
18/20 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
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Ciência e Religião 

 (25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projeto de 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

14/17 
 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 

seus pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando espírito democrático. 
 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

10/13 
 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 

espírito democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 

projetos de âmbito escolar. 

8/9 
 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 

aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

1/7 
 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 
 
Responsabilidade 
 
 

18/20 
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 



122 
 

voluntariado 
(25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

14/17 
 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

10/13 
 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

não respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 

dos trabalhos/caderno diário. 
 Nem sempre age eticamente. 
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

8/9 
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 

respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 

preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age, por vezes, eticamente. 
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

1/7 
 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Quase nunca age eticamente. 
 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta 

da sala de aula. 
VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Disciplina Filosofia - 10º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
I.  
ABORDAGEM 
INTRODUTÓRIA À 
FILOSOFIA E AO 
FILOSOFAR. 

Racionalidade 
argumentativa 
da Filosofia e a 
dimensão do 
discurso 
filosófico 
30% 
 
 
 
II. A ação 
humana e os 
valores. 
 
- Determinismo e 
liberdade na 
ação humana. 
- A dimensão 
ético-política. 
- A experiência 
convivencial. 
30% 
 
 

 
Testes escritos 

Questões de aula 

Grelha de 
observação 

 

Relatórios 
(rubrica) 

 

Desafios lógicos 
(rubrica) 

 

Debates 
(rubrica) 

 
 

Trabalho de 
pesquisa 
(rubrica) 

 
 

Trabalho de 
grupo 

(rubrica) 

 
 
 
 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
 
Linguagem e 
textos 
 
 
Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 
 

 
Informação e 
comunicação 

 
 

Pensamento 
Crítico 
 

 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

 
 

Relacionamento 
interpessoal 

Conhecimento 

Nível 18-20 
- Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais:  
  “A Filosofia e os seus instrumentos”, “Lógica Proposicional clássica”, “O discurso 
argumentativo e os principais tipos de argumentos e falácias informais; “A ação humana; “ 
A dimensão pessoal e social da ética”; “ A necessidade de fundamentação da moral-análise 
comparativa de duas perspetivas filosóficas”; O problema da organização de uma 
sociedade justa ;Temas / problemas    do mundo contemporâneo.” 
- Relaciona com muita clareza e rigor problemas filosóficos e justifica com bons 
fundamentos a sua pertinência. 
- Identifica, formula teorias, teses e argumentos filosóficos, aplicando com muito rigor 
instrumentos operatórios da lógica formal e informal. 
- Utiliza de forma muito rigorosa teorias, teses e argumentos filosóficos.   
- Compreende, analisa e problematiza as teorias dos filósofos. 
- Mobiliza com muito rigor conhecimentos adquiridos, na compreensão e formulação de 
problemas, teses e argumentos e contra-argumentos filosóficos.  

- Enuncia claramente e confronta criticamente a(s) tese(s) e teoria(s) em discussão. 
- Aplica adequadamente conhecimentos filosóficos para pensar problemas que se colocam às 
sociedades contemporâneas. 
- Apresenta soluções relevantes para esses problemas, articulando com outras áreas de saber. 
- Relaciona, de forma muito eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
 - Realiza corretamente todas as tarefas.   

 
Nível 14-17 

Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais: “A Filosofia 
e os seus instrumentos”, “Lógica Proposicional clássica”, “O discurso argumentativo e os 
principais tipos de argumentos e falácias informais; “A ação humana; “A dimensão pessoal 
e social da ética”; “A necessidade de fundamentação da moral-análise comparativa de 
duas perspetivas filosóficas”; O problema da organização de uma sociedade justa”; Temas 

/ problemas do mundo contemporâneo.” 
- Relaciona com a clareza e rigor a maioria dos problemas filosóficos e justifica a sua 
pertinência.  
- Identifica, formula a maioria das teorias, teses e argumentos filosóficos, aplicando com 
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Ética, direito e 
política — 
liberdade e 
justiça social; 
igualdade e 
diferenças; 
justiça e 
equidade 
[Filosofia Política 
(30%) 
 
 
 
 
 
 

Temas / 
problemas   do 
mundo 
contemporâneo 
(opção por um 
tema) 
 
1.Desinformação, 
Fake News e os 
riscos para a 
democracia. 
Ou  
Responsabilidade 
ambiental 
10% 

Apresentação 
oral 

(rubrica) 
 

 
 
 
Resumo/esquema 

concetual 
(rubrica)

 

 
 

 
"Trabalho do 

Aluno na Sala de 
Aula"  

(Rubrica 
transversal) 

 
 
 
 
 
 

 
Ensaio filosófico 

(rubrica) 

algum rigor instrumentos operatórios da lógica formal e informal. 
- Utiliza de forma rigorosa teorias, teses e argumentos filosóficos.   
- Compreende, analisa e problematiza a maioria das teorias dos filósofos. 
- Mobiliza com rigor conhecimentos adquiridos, na compreensão e formulação de 
problemas, teses e argumentos e contra-argumentos filosóficos.  
- Enuncia e confronta criticamente algumas a(s) tese(s) e teoria(s) em discussão. 
-Aplica conhecimentos filosóficos para pensar problemas que se colocam às sociedades 
contemporâneas. 
- Apresenta soluções relevantes para esses problemas, articulando com outras áreas de 
saber. 
- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
 - Realiza frequentemente todas as tarefas.   

Nível 10-13 
- Adquire alguns   conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais. 

- Relaciona alguns problemas filosóficos e justifica sua pertinência. 

- Identifica, formula algumas teorias, teses e argumentos filosóficos, aplicando 

instrumentos operatórios da lógica formal e informal. 
- Utiliza, por vezes, teorias, teses e argumentos filosóficos.   
- Compreende, analisa e problematiza algumas   teorias dos filósofos. 
- Mobiliza alguns conhecimentos adquiridos, na compreensão e formulação de problemas, 
teses e argumentos e contra-argumentos filosóficos.  
- Enuncia claramente e confronta criticamente a(s) tese(s) e teoria(s) em discussão. 
- Aplica alguns conhecimentos filosóficos para pensar problemas que se colocam às 
sociedades contemporâneas. 

- Apresenta algumas soluções relevantes para esses problemas, articulando com outras 

áreas de saber. 

 - Relaciona, alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza a maioria das tarefas de forma correta 

Nível 8-9 
- Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais. 
- Relaciona com dificuldade problemas filosóficos e justifica com bons fundamentos a sua 
pertinência. 

- Identifica, formula poucas teorias, teses e argumentos filosóficos, aplicando com 

dificuldade os instrumentos operatórios da lógica formal e informal. 
- Compreende, analisa e problematiza com dificuldade as teorias dos filósofos. 
- Mobiliza poucos conhecimentos adquiridos, na compreensão e formulação de 
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 problemas, teses e argumentos e contra-argumentos filosóficos.  
- Enuncia pouco claramente e confronta com pouco sentido crítico a(s) tese(s) e teoria(s) 
em discussão. 
- Aplica com dificuldade conhecimentos filosóficos para pensar problemas que se colocam 
às sociedades contemporâneas. 
- Apresenta poucas soluções relevantes para esses problemas não articulando com outras 
áreas de saber. 
- Relaciona, com dificuldade alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
 - Realiza algumas tarefas.   
 

Nível 1-7 
- Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais 

- Não relaciona com clareza e rigor problemas filosóficos e não justifica com fundamentos 

a sua pertinência. 

- Não identifica, não formula teorias, teses e argumentos filosóficos e não aplica os 

instrumentos operatórios da lógica formal e informal. 
- Não utiliza teorias, teses e argumentos filosóficos.   

- Não compreende, não analisa e não problematiza as teorias dos filósofos. 

- Não mobiliza conhecimentos adquiridos, na compreensão e formulação de problemas, 
teses e argumentos e contra-argumentos filosóficos.  
- Não enuncia e não confronta criticamente a(s) tese(s) e teoria(s) em discussão. 
- Não aplica adequadamente conhecimentos filosóficos para pensar problemas que se 
colocam às sociedades contemporâneas. 
- Não apresenta soluções relevantes para esses problemas e não articula com outras áreas 
de saber. 
- Não relaciona os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
- Não realiza as tarefas corretamente. 
 

Comunicação 
 
 

Nível 18-20 

- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa tarefas de síntese através de resumos/esquema concetuais. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em 
fontes diversas. 
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- Utiliza rigorosamente as fontes, com validação de fontes digitais e respeito pelos direitos 
de autor. 
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento filosófico. 
- Interage sempre com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

- Assume posições pessoais - oralmente ou por escrito - com clareza e rigor, mobilizando 

conhecimentos filosóficos e avaliando teses, argumentos e contra-argumentos.  
-Compara e avalia criticamente, pelo confronto de teses e argumentos, todas as teorias 
dos filósofos apresentados a estudo, oralmente ou por escrito. 
- Apresenta e discute, num ensaio, tese(s) e respetivos argumentos de resposta a 
problemas filosóficos.  
- Assume um pensamento e ação éticos e políticos que mobilizam conhecimento filosófico 
para compreender, formular e refletir sobre os problemas sociais, éticos, políticos e 
tecnocientíficos que se colocam nas sociedades contemporâneas, e seu impacto nas 
gerações futuras.   
- Identifica e justifica, em textos de opinião, controvérsias relevantes no momento.   
- Apresenta sempre possíveis soluções para problemas éticos reais resultantes da 
aplicação de conhecimentos de áreas científicas 
 

Nível 14-17 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando 
os conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa, quase sempre, as tarefas de síntese através de resumos/esquema concetuais. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza com facilidade as fontes, com validação de fontes digitais e respeito pelos direitos 
de autor. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento filosófico. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
- Assume posições pessoais - oralmente ou por escrito – quase sempre com clareza e rigor, 
mobilizando conhecimentos filosóficos e avaliando teses, argumentos e contra-
argumentos.  
-Compara e avalia criticamente, pelo confronto de teses e argumentos, todas as teorias 
dos filósofos apresentados a estudo, oralmente ou por escrito. 
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-Apresenta e discute, num ensaio, tese(s) e respetivos argumentos de resposta a 
problemas filosóficos.  
- Assume um pensamento e ação éticos e políticos que mobilizam conhecimento filosófico 
para compreender, formular e refletir sobre os problemas sociais, éticos, políticos e 
tecnocientíficos que se colocam nas sociedades contemporâneas, e seu impacto nas 
gerações futuras.   
- Identifica e justifica, em textos de opinião, controvérsias relevantes no momento.   
- Apresenta possíveis soluções para problemas éticos reais resultantes da aplicação de 
conhecimentos de áreas científicas. 
 

Nível 10-13 
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando alguns conceitos específicos. 
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa algumas das tarefas de síntese através resumos/esquema concetuais. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento filosófico. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
- Assume, por vezes, posições pessoais - oralmente ou por escrito – com alguma clareza e 
rigor, mobilizando alguns conhecimentos filosóficos e avaliando algumas teses, 
argumentos e contra-argumentos.  
- Nem sempre compara e avalia criticamente, o confronto de teses e argumentos de 
algumas teorias dos filósofos apresentados a estudo, oralmente ou por escrito. 
-Apresenta e discute com alguma dificuldade um ensaio, tese(s) e respetivos argumentos 
de resposta a problemas filosóficos.  
- Assume, com dificuldade um pensamento e ação éticos e políticos que mobilizam 
conhecimento filosófico para compreender, formular e refletir sobre os problemas sociais, 
éticos, políticos e tecnocientíficos que se colocam nas sociedades contemporâneas, e seu 
impacto nas gerações futuras.   
- Por vezes, Identifica e justifica, em textos de opinião, controvérsias relevantes no 
momento.   
- Apresenta com alguma dificuldade algumas soluções para problemas éticos reais 
resultantes da aplicação de conhecimentos de áreas científicas. 
 

Nível 8-9 
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- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso. 
- Revela muitas dificuldades a executar tarefas de síntese através de resumos/ mapas de 
conceitos 
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte 
de informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento filosófico. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
- Raramente assume, posições pessoais - oralmente ou por escrito – mobilizando poucos 
conhecimentos filosóficos e avaliando poucas teses, argumentos e contra-argumentos.  
- Raramente compara e avalia criticamente, o confronto de teses e argumentos de 
algumas teorias dos filósofos apresentados a estudo, oralmente ou por escrito. 
-Apresenta e discute com muita a dificuldade um ensaio, tese(s) e respetivos argumentos 
de resposta a problemas filosóficos.  
- Assume, com muita dificuldade um pensamento e ação éticos e políticos que mobilizam 
conhecimento filosófico para compreender, formular e refletir sobre os problemas sociais, 
éticos, políticos e tecnocientíficos que se colocam nas sociedades contemporâneas, e seu 
impacto nas gerações futuras.   
- Raramente, Identifica e justifica, em textos de opinião, controvérsias relevantes no 
momento.   
- Apresenta com muita dificuldade algumas soluções para problemas éticos reais 
resultantes da aplicação de conhecimentos de áreas científicas. 
 

Nível 1- 7 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento filosófico. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 

 
 

Participação 
 

Nível 18-20 
- Realiza todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares.  



129 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 

quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 

elevado espírito democrático. 
Nível 14-17 

- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 

Nível 10-13 
- Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos 
de âmbito escolar. 
- Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

Nível 8-9 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 

Nível 1- 7 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
- Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 18-20 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura 
dos guiões pré-definidos.  
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário.  
- Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
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- Age eticamente, respeitando os outros. 

- -Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia e aceita 
diferentes pontos de vista.  

- - Assume posições autónomas, devidamente fundamentadas e capazes de sustentar uma 
cidadania ativa.   

- - Interage sempre com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia e 
aceita diferentes pontos de vista.  

- - Revela autonomia, demonstra capacidade de tomar decisões por si próprio e assume 
responsabilidades pelas suas atitudes, comportamentos e emoções.  
 

Nível 14-17 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Age eticamente, respeitando os outros. 

- - Interage, quase sempre, com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, 
negoceia e aceita diferentes pontos de vista.  

- - Assume, quase sempre, posições autónomas, devidamente fundamentadas e capazes de 
sustentar uma cidadania ativa.   

- - Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia e aceita 
diferentes pontos de vista.  

- - Revela autonomia, demonstra capacidade de tomar decisões por si próprio e assume 
quase sempre responsabilidades pelas suas atitudes, comportamentos e emoções.  
 

Nível 10-13 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Nem sempre age eticamente. 

- - Interage, às vezes, com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia e 
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aceita diferentes pontos de vista.  

- - Assume, às vezes, posições autónomas, devidamente fundamentadas e capazes de 
sustentar uma cidadania ativa.   

- - Interage com alguma tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta e por vezes 
negoceia e aceita diferentes pontos de vista.  
- Revela alguma autonomia, demonstra alguma capacidade de tomar decisões por si 
próprio e assume às vezes responsabilidades pelas suas atitudes, comportamentos e 
emoções. 
 

Nível 8-9 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com 
a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Age, poucas vezes, eticamente. 

- - Interage, poucas vezes, com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, 
negoceia e aceita diferentes pontos de vista.  

- - Assume, às vezes, posições autónomas, devidamente fundamentadas e capazes de 
sustentar uma cidadania ativa.   

- - Interage com alguma tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, mas 
raramente negoceia e aceita diferentes pontos de vista.  
- Revela pouca autonomia, demonstra alguma capacidade de tomar decisões por si próprio 
e assume poucas vezes responsabilidades pelas suas atitudes, comportamentos e 
emoções. 

Nível 1-7 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 
- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala 
de aula. 
- Quase nunca age eticamente. 

- Interage, poucas vezes, com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia 
e aceita diferentes pontos de vista.  

- - Não assume posições autónomas, devidamente fundamentadas e capazes de sustentar 
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uma cidadania ativa.   

- - Não Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, e não negoceia e 
não aceita diferentes pontos de vista.  
- Não revela autonomia e não demonstra capacidade de tomar decisões por si próprio e 
não assume responsabilidades pelas suas atitudes, comportamentos e emoções. 
 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Disciplina Filosofia - 11º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Módulo IV 
O conhecimento 
e a racionalidade 
científica e 
tecnológica. 
 
Descrição e 
interpretação da 
atividade 
cognoscitiva 
[Filosofia do  
Conhecimento] 
30% 
 
 
 
O estatuto do 
conhecimento 
científico 
[Filosofia da 
Ciência] 
30% 
 
 
A dimensão 
estética — 
análise e 
compreensão da 
experiência 
estética [Filosofia 
da Arte] 
(10%) 
 

 
Testes escritos 

Questões de aula 

 
Relatórios 
(rubrica) 

 
 

Desafios lógicos 
(rubrica) 

 

Debates 
(rubrica) 

 
 

Trabalho de 
pesquisa 
(rubrica) 

 
 

Trabalho de 
grupo 

(rubrica) 
 

"Trabalho do 
Aluno na Sala de 

Aula" 
(Rubrica 

transversal) 
 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
 
Linguagem e 
textos 
 
 
Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 
 
 
 
Informação e 
comunicação 
 

 
Pensamento 
Crítico 

 
 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
 
Relacionamento 
interpessoal 

Conhecimento 

Nível 18-20 
- Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais: “O problema da possibilidade do conhecimento: o desafio cético; Descartes, a 
resposta racionalista; Hume, a resposta empirista; Ciência e construção — Validade e 
verificabilidade das hipóteses; A racionalidade científica e a questão da objetividade;  O 
problema da evolução da ciência e da objetividade do conhecimento: as perspetivas de 
Popper e Kuhn ; A criação artística e a obra de arte ;O problema da definição de arte 
Religião, razão e fé; O problema da existência de Deus. Temas/ problemas da cultura 

científica- tecnológica, de arte e de religião”. 
- Relaciona com muita clareza e rigor problemas filosóficos e justifica com bons 
fundamentos a sua pertinência. 
- Identifica, formula teorias, teses e argumentos filosóficos, aplicando com muito rigor 
instrumentos operatórios da lógica formal e informal. 
-Utiliza de forma muito rigorosa teorias, teses e argumentos filosóficos.   
- Compreende, analisa e problematiza as teorias dos filósofos. 
- Mobiliza com muito rigor conhecimentos adquiridos, na compreensão e formulação de 
problemas, teses e argumentos e contra-argumentos filosóficos.  
- Enuncia claramente e confronta criticamente a(s) tese(s) e teoria(s) em discussão. 
- Aplica adequadamente conhecimentos filosóficos para pensar problemas que se colocam 
às sociedades contemporâneas. 
- Apresenta soluções relevantes para esses problemas, articulando com outras áreas de 
saber. 
- Relaciona, de forma muito eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
- Realiza corretamente todas as tarefas.   
 

Nível 14-17 
- Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais.  
- Relaciona com a clareza e rigor a maioria dos problemas filosóficos e justifica a sua 
pertinência.  
- Identifica, formula a maioria das teorias, teses e argumentos filosóficos, aplicando com 
algum rigor instrumentos operatórios da lógica formal e informal. 
-Utiliza de forma rigorosa teorias, teses e argumentos filosóficos.   
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A dimensão 
religiosa — 
análise e 
compreensão da 
experiência 
religiosa 
[Filosofia da 
Religião] 

 
(10%) 
 
 
 
 

Temas/ 
problemas da 
cultura científica- 
tecnológica, de 
arte e de religião 
Desenvolvimento 
de um dos 
seguintes temas: 

Grelha de 
observação 

 
 

Apresentação 
oral 

(rubrica) 
 

 
Resumo/esquema 

concetual
 

(rubrica) 
 
 

Ensaio filosófico 
(rubrica) 

- Compreende, analisa e problematiza a maioria das teorias dos filósofos. 
 
- Mobiliza com rigor conhecimentos adquiridos, na compreensão e formulação de 
problemas, teses e argumentos e contra-argumentos filosóficos.  
- Enuncia e confronta criticamente algumas a(s) tese(s) e teoria(s) em discussão. 
-Aplica conhecimentos filosóficos para pensar problemas que se colocam às sociedades 
contemporâneas. 
- Apresenta soluções relevantes para esses problemas, articulando com outras áreas de 
saber. 
- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
- Realiza frequentemente todas as tarefas.   
 

Nível 10-13 
 

- Adquire alguns   conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais. 

- Relaciona alguns problemas filosóficos e justifica sua pertinência. 

- Identifica, formula algumas teorias, teses e argumentos filosóficos, aplicando 

instrumentos operatórios da lógica formal e informal. 
-Utiliza, por vezes, teorias, teses e argumentos filosóficos.   
- Compreende, analisa e problematiza algumas   teorias dos filósofos. 
- Mobiliza alguns conhecimentos adquiridos, na compreensão e formulação de problemas, 
teses e argumentos e contra-argumentos filosóficos.  

- Por vezes enuncia e confronta criticamente algumas a(s) tese(s) e teoria(s) em discussão. 

- Aplica alguns conhecimentos filosóficos para pensar problemas que se colocam às 
sociedades contemporâneas. 

- Apresenta algumas soluções relevantes para esses problemas, articulando com outras 

áreas de saber. 

 - Relaciona, alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

Nível 8-9 
- Adquire poucos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais. 
- Relaciona com dificuldade problemas filosóficos e justifica com bons fundamentos a sua 
pertinência. 
- Identifica, formula poucas teorias, teses e argumentos filosóficos, aplicando com 
dificuldade os instrumentos operatórios da lógica formal e informal. 
- Compreende, analisa e problematiza com dificuldade as teorias dos filósofos. 
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1.A redefinição 
do humano pela 
tecnociência. 
2.Problemas 
éticos na criação 
da inteligência 
artificial. 
3.Problemas 
éticos e políticos 
do impacto da 
sociedade da 
informação no 
quotidiano. 
4.Problemas 
éticos e políticos 
do impacto da 
tecnociência no 
mundo do 
trabalho. 
5.Problemas 
éticos na 
manipulação do 
genoma humano. 
6.Questões éticas 

da reprodução 

assistida. 

7.Cuidados de 
saúde e 
prolongamento 
da vida. 
8.A legitimidade 

da 

experimentação 

- Mobiliza poucos conhecimentos adquiridos, na compreensão e formulação de problemas, 
teses e argumentos e contra-argumentos filosóficos.  
- Enuncia pouco claramente e confronta com pouco sentido crítico a(s) tese(s) e teoria(s) em 
discussão. 
- Aplica com dificuldade conhecimentos filosóficos para pensar problemas que se colocam 
às sociedades contemporâneas. 
- Apresenta poucas soluções relevantes para esses problemas não articulando com outras 
áreas de saber. 
- Relaciona, com dificuldade alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
 - Realiza algumas tarefas.  
 

Nível 1-7 
- Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais. 

- Não relaciona com clareza e rigor problemas filosóficos e não justifica com fundamentos a 

sua pertinência. 

- Não identifica, não formula teorias, teses e argumentos filosóficos e não aplica os 

instrumentos operatórios da lógica formal e informal. 
- Não utiliza teorias, teses e argumentos filosóficos.   

- Não compreende/analisa nem problematiza as teorias dos filósofos. 

- Não mobiliza conhecimentos adquiridos, na compreensão e formulação de problemas, 
teses e argumentos e contra-argumentos filosóficos.  
- Não enuncia e não confronta criticamente a(s) tese(s) e teoria(s) em discussão. 
- Não aplica adequadamente conhecimentos filosóficos para pensar problemas que se 
colocam às sociedades contemporâneas. 
- Não apresenta soluções relevantes para esses problemas e não articula com outras áreas 
de saber. 
- Não relaciona os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
 - Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
- Não realiza as tarefas corretamente. 
 

Comunicação 
 
 

Nível 18-20 

- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa tarefas de síntese através de resumos/esquema concetuais. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em fontes 
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animal. 

9.A ciência e 

cuidado pelo 

ambiente. 

10.Organismos 
geneticamente 
modificados e o 
impacto 
ambiental e na 
saúde humana. 
11.Arte, 

sociedade e 

política. 

12.O ateísmo e os 
argumentos 
contemporâneos 
sobre a existência 
de Deus. 
13.Outros (desde 
que inseridos nas 
áreas filosóficas 
das 
Aprendizagens 
Essenciais 
propostas para o 
11.º ano). 
 

 
10% 
 

diversas. 
- Utiliza rigorosamente as fontes, com validação de fontes digitais e respeito pelos direitos 
de autor. 
- Utiliza corretamente linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação 
do conhecimento filosóficos. 
- Interage sempre com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

- Assume sempre posições pessoais - oralmente ou por escrito - com clareza e rigor, 

mobilizando conhecimentos filosóficos e avaliando teses, argumentos e contra-argumentos.  
-Compara e avalia criticamente, pelo confronto de teses e argumentos, todas as teorias dos 
filósofos apresentados a estudo, oralmente ou por escrito. 
-Apresenta e discute, num ensaio, tese(s) e respetivos argumentos de resposta a problemas 
filosóficos.  
- Assume um pensamento e ação éticos e políticos que mobilizam conhecimento filosófico 
para compreender, formular e refletir sobre os problemas sociais, éticos, políticos e 
tecnocientíficos que se colocam nas sociedades contemporâneas, e seu impacto nas 
gerações futuras.   
- Identifica e justifica, em textos de opinião, controvérsias relevantes no momento.   
- Apresenta possíveis soluções para problemas éticos reais resultantes da aplicação de 
conhecimentos de áreas científicas. 
 

Nível 14-17 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando 
os conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa, quase sempre, as tarefas de síntese através de resumos/ esquemas concetuais 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes diversas. 
- Utiliza com facilidade as fontes, com validação de fontes digitais e respeito pelos direitos 
de autor. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes 
de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento filosóficos. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
- Assume posições pessoais - oralmente ou por escrito – quase sempre com clareza e rigor, 
mobilizando conhecimentos filosóficos e avaliando teses, argumentos e contra-argumentos.  
-Compara e avalia criticamente, pelo confronto de teses e argumentos, todas as teorias dos 
filósofos apresentados a estudo, oralmente ou por escrito. 
-Apresenta e discute, num ensaio, tese(s) e respetivos argumentos de resposta a problemas 
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filosóficos.  
- Assume um pensamento e ação éticos e políticos que mobilizam conhecimento filosófico 
para compreender, formular e refletir sobre os problemas sociais, éticos, políticos e 
tecnocientíficos que se colocam nas sociedades contemporâneas, e seu impacto nas 
gerações futuras.   
- Identifica e justifica, em textos de opinião, controvérsias relevantes no momento.   
- Apresenta possíveis soluções para problemas éticos reais resultantes da aplicação de 
conhecimentos de áreas científicas. 
 

Nível 10-13 
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando alguns conceitos específicos. 
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa algumas das tarefas de síntese através de resumos/ mapas concetuais. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes diversas. 
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação 
do conhecimento filosófico. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
- Assume, por vezes, posições pessoais - oralmente ou por escrito – com alguma   clareza e 
rigor, mobilizando alguns   conhecimentos filosóficos e avaliando algumas   teses, 
argumentos e contra-argumentos.  
- Nem sempre compara e avalia criticamente, o confronto de teses e argumentos de 
algumas teorias dos filósofos apresentados a estudo, oralmente ou por escrito. 
-Apresenta e discute com alguma dificuldade um ensaio, tese(s) e respetivos argumentos de 
resposta a problemas filosóficos.  
- Assume, com dificuldade um pensamento e ação éticos e políticos que mobilizam 
conhecimento filosófico para compreender, formular e refletir sobre os problemas sociais, 
éticos, políticos e tecnocientíficos que se colocam nas sociedades contemporâneas, e seu 
impacto nas gerações futuras.   
- Por vezes, Identifica e justifica, em textos de opinião, controvérsias relevantes no 
momento.   
- Apresenta com alguma dificuldade algumas soluções para problemas éticos reais 
resultantes da aplicação de conhecimentos de áreas científicas 
 

Nível 8-9 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso. 
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- Revela muitas dificuldades a executar tarefas de síntese através de resumos/ mapas de 
conceituais. 
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte 
de informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão 
e divulgação do conhecimento. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 1- 7 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação 
do conhecimento. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 
 

 
 

Participação 
 
 

Nível 18-20 
- Realiza todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 

quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

- Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 

elevado espírito democrático. 

 
Nível 14-17 

- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 

Nível 10-13 
- Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
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- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 
- Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

Nível 8-9 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1- 7 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
- Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Responsabilidade 
 
 

Nível 18-20 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura 
dos guiões pré-definidos.  
- Manifesta muito cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário.  
- Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade 
e as regras de conduta da sala de aula). 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
 

- - Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia e aceita 
diferentes pontos de vista.   

- - Assume posições autónomas, devidamente fundamentadas e capazes de sustentar uma 
cidadania ativa.   

- - Revela autonomia, demonstra capacidade de tomar decisões por si próprio e assume 
responsabilidades pelas suas atitudes, comportamentos e emoções.  
 

Nível 14-17 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/ caderno diário. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
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conduta da sala de aula. 
- Age eticamente, respeitando os outros. 

- - Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia e aceita 
diferentes pontos de vista.   

- - Assume posições autónomas, devidamente fundamentadas e capazes de sustentar uma 
cidadania ativa.   
- Revela autonomia, demonstra capacidade de tomar decisões por si próprio e assume 
responsabilidades pelas suas atitudes, comportamentos e emoções. 
 

Nível 10-13 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Nem sempre age eticamente. 

- - Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia e aceita 
diferentes pontos de vista.   

- - Assume posições autónomas, devidamente fundamentadas e capazes de sustentar uma 
cidadania ativa.   
- Revela autonomia, demonstra capacidade de tomar decisões por si próprio e assume 
responsabilidades pelas suas atitudes, comportamentos e emoções. 
 
 
 

Nível 8-9 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Age, por vezes, eticamente. 

- - Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia e aceita 
diferentes pontos de vista.   

- - Assume posições autónomas, devidamente fundamentadas e capazes de sustentar uma 
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cidadania ativa.   
- Revela autonomia, demonstra capacidade de tomar decisões por si próprio e assume 
responsabilidades pelas suas atitudes, comportamentos e emoções 
 

Nível 1-7 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 
- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de 
aula. 
- Quase nunca age eticamente.  

- - Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia e aceita 
diferentes pontos de vista.   

- - Assume posições autónomas, devidamente fundamentadas e capazes de sustentar uma 
cidadania ativa.   
- Revela autonomia, demonstra capacidade de tomar decisões por si próprio e assume 
responsabilidades pelas suas atitudes, comportamentos e emoções. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Disciplina de Psicologia B 12ºAno 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

TEMA 1: Antes 

de Mim – A 

genética, o 

cérebro e a 

cultura. 

(20%) 
 
 
 
TEMA 2:  
EU – A mente 
e a integração 
das 
Dimensões 
cognitiva, 
emocional e 
conativa. 
(20%) 
 
 
TEMA 3: Eu com 
os 
Outros – As 
relações 
precoces e as 
relações 
interpessoais. 
(20%) 
 
 
 
TEMA 4. 

Teste escrito/ 
oral/Questão aula 

 
Grelha de 

observação 
  

 
Trabalho de 

pesquisa 
(rubrica)

 

 

Trabalho de 
Grupo 

(rubrica)
 

 
 

 
Apresentação 

oral 
(rubrica) 

 
 
Resumo/esquema 

concetual
3 

 

 
"Trabalho do 

Aluno na Sala de 
Aula"  

(Rubrica 
transversal) 

 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
 
 

Saber científico, 
técnico e 

tecnológico 
 
 
 

Informação e 
comunicação 

 
 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia 
 
 
 

Relacionamento 
interpessoal 

Conhecimento 

Nível 18-20 
- Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais 
- Mobiliza com facilidade   conhecimentos e instrumentos adquiridos para compreender e 
formular problemas da Psicologia, aplicando-o em novas situações. 
- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
- Realiza corretamente todas as tarefas.  

Nível 14-17 
- Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais. 
- Consegue, na maioria das vezes, mobilizar o conhecimento e instrumentos   adquiridos para 
compreender e formular problemas da Psicologia aplicando-o a novas situações. 
- Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza corretamente quase todas as tarefas. 

Nível 10-13 
- Adquire a alguns conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais: “ 
- Mobiliza alguns dos conhecimentos e instrumentos adquiridos, para compreender e formular 
problemas da Psicologia, revelando algumas dificuldades a aplicá-los a novas situações. 
- Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza, por vezes, as tarefas corretamente. 

Nível 8-9 
. Adquire poucos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais: “ 
- Mobiliza poucos dos conhecimentos e instrumentos adquiridos, para compreender e formular 
problemas da Psicologia, revelando dificuldades em aplicá-los a novas situações 
-  Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos. 
- Raramente realiza corretamente as tarefas. 

Nível 1-7 
- Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais. 
-Não mobiliza alguns dos conhecimentos e instrumentos adquiridos, para compreender e 
formular problemas da Psicologia, revelando muitas dificuldades a aplicá-los a novas situações. 
- Não relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza, por vezes, as tarefas corretamente. 
- Não realiza as tarefas corretamente. 
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Eu nos contextos 
(5%) 
 
 
 
TEMA 5  
Perspetivas 
do 
desenvolvimento 
humano. 
(20%) 
 
 
TEMA 6: 
 A Psicologia 
Aplicada em 
Portugal. 
(15%) 
 

 

Comunicação 
 
 

Nível 18-20 
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa tarefas de síntese através de resumos / mapas concetuais. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
-Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação dos 
conhecimentos.  
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 14-17 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os 
conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa, quase sempre, as tarefas de síntese através de resumos/ mapas. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes diversas. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação 
dos conhecimentos. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 10- 13  
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando alguns conceitos específicos. 
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa algumas das tarefas de síntese através de resumos/mapas de conceitos. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes diversas. 
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação 
dos conhecimentos. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 8-9 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso. 
- Revela muitas dificuldades a executar tarefas de síntese através de resumos/mapas de 
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conceitos. 
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte de 
informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes 
de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação 
dos conhecimentos 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 1-7 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação 
dos conhecimentos h. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 

 
 

Participação 
 
 

Nível 18-20 
- Realiza todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, quer 

nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 

elevado espírito democrático. 
Nível 14-17 

- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 

Nível 10-13 
- Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 
- Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 
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Nível 8-9 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1-7 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
- Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidade 
 
 

                                                                                Nível 18-20 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos.  
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário.  
- Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta da sala de aula). 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza   sempre atividades de auto e heteroavaliação 

Nível 14-17 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 
 

Nível 10- 13 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Nem sempre age eticamente. 
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- Realiza, na maioria das vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 8-9 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Age, por vezes, eticamente. 
- Realiza, por vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 1-7 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 
- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de 
aula. 
- Quase nunca age eticamente. 
- Não realiza atividades de auto e heteroavaliação. 

  
VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Ciências Naturais/5ºano de escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

A água, o ar, as 

rochas e o solo- 

Materiais 

Terrestres 

(45%) 

 

 

 

Diversidade de 

seres vivos e 

suas interações 

coim mo meio 

(45%) 

 

 

Unidade na 

diversidade de 

seres vivos 

(10%) 

 

Questionários 
escritos. 
 
 
Trabalho do 
Aluno em Sala 
de Aula

7 

(Rubrica) 
 
 
 
 
Questionário   
prático 
laboratorial.  
 
 
Trabalho de 

pesquisa 

(Rubrica) 

 
 
 
 Apresentação 
oral. (Rubrica) 
 
 
 
 

 
 

Linguagens e 

textos 

  
Informação e 

Comunicação 

  
Saber científico e 

tecnológico   

  
Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

  
Pensamento 

crítico e 

pensamento 

criativo 

  
Bem-estar, saúde 

e ambiente 
 

Conhecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nível 5 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
de Ciências Naturais.  
Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais 
 
 Ciências Naturais na resolução de situações-problema.    
Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos numa perspetiva interdisciplinar.  
Realiza corretamente todas as tarefas.  
Reconhece plenamente que a ciência é uma atividade humana, com objetivos, procedimentos 
próprios, através da exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a sua 
natureza. 
 

Nível 4 
Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de Ciências 
Naturais. 
Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais Ciências Naturais na 
resolução de situações-problema.    
Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos numa perspetiva interdisciplinar.  
Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta.  
Reconhece frequentemente que ciência é uma atividade humana, com objetivos, procedimentos 
próprios, através da exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a sua 
natureza. 
 

Nível 3 
Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de 
Ciências Naturais.   
Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais Ciências 
Naturais na resolução de situações-problema.    
Relaciona alguns conhecimentos e conceitos numa perspetiva interdisciplinar.   
Realiza algumas das tarefas de forma correta.  
Reconhece algumas vezes que a ciência é uma atividade humana, com objetivos, procedimentos 
próprios, através da exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a sua 
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natureza. 
Nível 2 

Adquire poucos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais.  
Aplica poucos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais na resolução 
de situações-problema.    
Apresenta muitas dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
interdisciplinar.  
Realiza raramente de forma correta as tarefas.  
Reconhece raramente que a ciência é uma atividade humana, com objetivos, procedimentos 
próprios, através da exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a sua 
natureza. 

 

Nível 1 
Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais.  
Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais na resolução 
situações-problema.    
Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas.  
Não realiza corretamente as tarefas.  
Não reconhece que a ciência é uma atividade humana, com objetivos, procedimentos próprios, 
através da exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a sua natureza. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico).  
Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e objetiva, 
recorrendo a vocabulário diversificado.  
Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina.  
Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem verbal e 
não verbal.  
Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 
informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio.  
Formula e comunica opiniões críticas e cientificamente relacionadas com CTSA 
 

Nível 4 
Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 
escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico).  
Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e 
objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado.  
Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina.  
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Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem 
verbal e não verbal.  
Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando corretamente a 
informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu raciocínio.  
Frequentemente formula e comunica opiniões críticas e cientificamente relacionadas com CTSA 

Nível 3 
 
Exprime-se, algumas vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 
escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico).  
Comunica algumas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem por 
vezes clara e objetiva.  
Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina.  
Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem 
verbal e não verbal.  
Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por vezes, explicar o 
seu raciocínio.  
 Por vezes formula e comunica opiniões críticas e cientificamente relacionadas com CTSA 

Nível 2 
 
Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico).  
Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência.  
Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito.  
Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da disciplina.  
Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo raramente a 
linguagem verbal e não verbal.  
Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas dificuldades em 
explicar o seu raciocínio.  
 Raramente, formula e comunica opiniões críticas e cientificamente relacionadas com CTSA 
 

Nível 1 
 
Exprime-se com muitas dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, 
técnico, artístico e tecnológico).  
Não consegue comunicar de forma audível.  
Apresenta muitas dificuldades na dicção, fluência e vocabulário.  
Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina.  
Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo e manifesta dificuldades 
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no recurso à linguagem verbal e não verbal.  
Não argumenta nem defende perspetivas.  
Não formula nem comunica opiniões críticas e cientificamente relacionadas com CTSA 
 

 
Participação 
 
 

Nível 5 
Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  
Respeita sempre as opiniões diferentes, revelando um elevado espírito democrático.  
Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, quer nas 
tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar.  
 

Nível 4 
Participa frequentemente nas tarefas com empenho e persistência.  
Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  
Respeita frequentemente as opiniões diferentes, revelando espírito democrático.  
Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar.  
 

Nível 3  
Participa nas tarefas com algum empenho e persistência.  
Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  
Respeita, algumas vezes, as opiniões diferentes revelando algum espírito democrático.  
Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar.  
 

Nível 2 
Participa em poucas tarefas, revelando pouco empenho e persistência.  
Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares.  
Raramente respeita as opiniões diferentes.  
Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação quer nas tarefas das aulas, quer nos 
projetos de âmbito escolar.  
 

Nível 1 
Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência.  
Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares.  
Não respeita as opiniões diferentes.  
Não manifesta espírito de iniciativa, não participa nas tarefas aulas nem nos projetos de âmbito 
escolar. 
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Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos.  
Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos.  
Age sempre eticamente, respeitando os outros.  
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula).  
 

Nível 4 
Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura 
dos guiões pré-definidos.  
Manifesta, frequentemente cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos. 
Age eticamente, respeitando os outros.  
Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula.  
 

Nível 3  
Cumpre, algumas vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando, por 
vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos.  
Manifesta algum cuidado com os seus materiais, embora nem sempre se preocupa com a 
apresentação dos trabalhos. 
Nem sempre age eticamente.  
Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula.  
 

Nível 2 
Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a estrutura 
dos guiões pré-definidos.  
Manifesta pouco cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos. 
Raramente age eticamente.  
Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 
de conduta da sala de aula.  
 

Nível 1 
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Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos guiões 
pré-definidos.  
Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação dos 
trabalhos. 
Nunca age eticamente.  
Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula.  
 

 VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação –   Ciências Naturais / 6ºano de escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Processos vitais 
comuns aos 
seres vivos 
(90%) 
 
 
Agressões do 
meio e 
integridade do 
organismo 
(10%) 

Questionários 
escritos. 
 
 
Trabalho do 
Aluno em Sala 
de Aula

7 

(Rubrica) 
 
 
Questionário   
prático 
laboratorial.  
 
 
Trabalho de 

pesquisa 

(Rubrica) 

 
 
 
 Apresentação 
oral. (Rubrica) 
 
 
 
 

 
 

Linguagens e 

textos 

  
Informação e 

Comunicação 

  
Saber científico e 

tecnológico   

  
Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

  
Pensamento 

crítico e 

pensamento 

criativo 

  
Bem-estar, saúde 

e ambiente 
 

Conhecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nível 5 
 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
de Ciências Naturais.  
Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais Ciências Naturais na resolução de situações-problema.    
Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos numa perspetiva interdisciplinar.  
Realiza corretamente todas as tarefas.  
Reconhece plenamente que a ciência é uma atividade humana, com objetivos, procedimentos 
próprios, através da exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a sua 
natureza. 
 

Nível 4 
 
Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de Ciências 
Naturais. 
Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais Ciências Naturais na 
resolução de situações-problema.    
Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos numa perspetiva interdisciplinar.  
Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta.  
Reconhece frequentemente que ciência é uma atividade humana, com objetivos, procedimentos 
próprios, através da exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a sua 
natureza. 
 

Nível 3 
Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de 
Ciências Naturais.   
Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais Ciências 
Naturais na resolução de situações-problema.    
Relaciona alguns conhecimentos e conceitos numa perspetiva interdisciplinar.   
Realiza algumas das tarefas de forma correta.  
Reconhece algumas vezes que a ciência é uma atividade humana, com objetivos, procedimentos 
próprios, através da exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a sua 
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natureza. 
Nível 2 

Adquire poucos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais.  
Aplica poucos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais na resolução 
de situações-problema.    
Apresenta muitas dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
interdisciplinar.  
Realiza raramente de forma correta as tarefas.  
Reconhece raramente que a ciência é uma atividade humana, com objetivos, procedimentos 
próprios, através da exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a sua 
natureza. 

 

Nível 1 
Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais.  
Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais na resolução 
situações-problema.    
Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas.  
Não realiza corretamente as tarefas.  
Não reconhece que a ciência é uma atividade humana, com objetivos, procedimentos próprios, 
através da exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a sua natureza. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
 

Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico).  
Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e objetiva, 
recorrendo a vocabulário diversificado.  
Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina.  
Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem verbal e 
não verbal.  
Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 
informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio.  
Formula e comunica opiniões críticas e cientificamente relacionadas com CTSA 
 

Nível 4 
 
Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 
escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico).  
Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e 
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objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado.  
Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina.  
Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem 
verbal e não verbal.  
Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando corretamente a 
informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu raciocínio.  
Frequentemente formula e comunica opiniões críticas e cientificamente relacionadas com CTSA 

Nível 3 
 
Exprime-se, algumas vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 
escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico).  
Comunica algumas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem por 
vezes clara e objetiva.  
Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina.  
Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem 
verbal e não verbal.  
Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por vezes, explicar o 
seu raciocínio.  
 Por vezes formula e comunica opiniões críticas e cientificamente relacionadas com CTSA 

Nível 2 
 
Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico).  
Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência.  
Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito.  
Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da disciplina.  
Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo raramente a 
linguagem verbal e não verbal.  
Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas dificuldades em 
explicar o seu raciocínio.  
 Raramente, formula e comunica opiniões críticas e cientificamente relacionadas com CTSA 
 

Nível 1 
 
Exprime-se com muitas dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, 
técnico, artístico e tecnológico).  
Não consegue comunicar de forma audível.  
Apresenta muitas dificuldades na dicção, fluência e vocabulário.  
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Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina.  
Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo e manifesta dificuldades 
no recurso à linguagem verbal e não verbal.  
Não argumenta nem defende perspetivas.  
Não formula nem comunica opiniões críticas e cientificamente relacionadas com CTSA 
 

 
Participação 
 
 

Nível 5 
Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  
Respeita sempre as opiniões diferentes, revelando um elevado espírito democrático.  
Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, quer nas 
tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar.  
 

Nível 4 
Participa frequentemente nas tarefas com empenho e persistência.  
Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  
Respeita frequentemente as opiniões diferentes, revelando espírito democrático.  
Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar.  
 

Nível 3  
Participa nas tarefas com algum empenho e persistência.  
Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  
Respeita, algumas vezes, as opiniões diferentes revelando algum espírito democrático.  
Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar.  
 

Nível 2 
Participa em poucas tarefas, revelando pouco empenho e persistência.  
Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares.  
Raramente respeita as opiniões diferentes.  
Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação quer nas tarefas das aulas, quer nos 
projetos de âmbito escolar.  
 

Nível 1 
Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência.  
Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares.  
Não respeita as opiniões diferentes.  
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Não manifesta espírito de iniciativa, não participa nas tarefas aulas nem nos projetos de âmbito 
escolar. 
 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos.  
Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos.  
Age sempre eticamente, respeitando os outros.  
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula).  
 

Nível 4 
Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura 
dos guiões pré-definidos.  
Manifesta, frequentemente cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos. 
Age eticamente, respeitando os outros.  
Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula.  
 

Nível 3  
Cumpre, algumas vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando, por 
vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos.  
Manifesta algum cuidado com os seus materiais, embora nem sempre se preocupa com a 
apresentação dos trabalhos. 
Nem sempre age eticamente.  
Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula.  
 

Nível 2 
Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a estrutura 
dos guiões pré-definidos.  
Manifesta pouco cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos. 
Raramente age eticamente.  
Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 
de conduta da sala de aula.  
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Nível 1 
Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos guiões 
pré-definidos.  
Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação dos 
trabalhos. 
Nunca age eticamente.  
Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula.  
 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Ciências Naturais / 7.º Ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 

Terra em 
Transformação 

100% 
 
 

 

Testes  escritos 
e/ ou Questões 
aula 
 
Trabalho de 
pesquisa 
(Rubrica) 
 
 
Apresentação 
oral (Rubrica) 
e/ou Debate 
(rubrica) 
 
 
Trabalho 
laboratorial 
(Rubrica) 
 
 
Relatórios e/ou 
Questionários 
prático-
laboratoriais  
 
 
 Trabalho do 
Aluno em Sala 
de Aula

7 

(Rubrica) 
 
 

 

 
 
 
Linguagens e 
textos 
 
Informação e 
Comunicação 

 
Saber científico e 
tecnológico   

 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
Bem-estar, saúde 
e ambiente 
 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

Conhecimento 

Nível 5 
 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais de Ciências Naturais. 
 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais de Ciências Naturais para resolução de situações-problema. 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 

vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa sempre vocabulário científico próprio da disciplina.  
 Compreende plenamente os fenómenos e os processos que estão associados às dinâmicas 

externa e interna da Terra. 
 Compreende plenamente a estrutura da Terra e as consequências da sua dinâmica interna. 
 É capaz de contruir sempre explicações científicas baseadas em conceitos e evidências 

científicas, obtidas através da realização de atividades práticas diversificadas. 
 Expressa opiniões críticas, devidamente fundamentadas cientificamente e relacionadas com 

a CTSA.  
 Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
 Regista com rigor e organizadamente os dados das atividades laboratoriais e experimentais.  
 Demonstra sempre domínio na execução das técnicas e/ou procedimentos laboratoriais. 
 Interpreta plenamente os resultados de uma atividade experimental, tirando sempre 

conclusões corretas. 
 Realiza corretamente todas as tarefas. 
 Pesquisa e sistematiza, plenamente, informações a partir de fontes diversas e integra 

saberes prévios para construir novos conhecimentos.  

Nível 4 
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de Ciências 

Naturais. 
 Aplica, a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de 

Ciências Naturais para resolução de situações-problema. 
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim 

como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa frequentemente vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Compreende quase todos os fenómenos e os processos que estão associados às dinâmicas 

externa e interna da Terra. 



160 
 

  Compreende a estrutura da Terra e a maioria das consequências da sua dinâmica interna. 
 É capaz de contruir quase sempre explicações científicas baseadas em conceitos e evidências 

científicas, obtidas através da realização de atividades práticas diversificadas. 
 Expressa, a maioria das vezes, opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e 

relacionadas com a CTSA.  
 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico.  
 Regista, a maioria das vezes, com rigor e organizadamente os dados das atividades 

laboratoriais e experimentais.  
 Demonstra, quase sempre, domínio na execução das técnicas e/ou procedimentos 

laboratoriais.  
 Interpreta, na maioria das vezes, os resultados de uma atividade experimental, 

tirando quase sempre conclusões corretas.  
 Realiza, frequentemente, todas as tarefas de forma correta.  
 Pesquisa e sistematiza com bastante facilidade informações a partir de fontes diversas e 

integra saberes prévios para construir novos conhecimentos.  

Nível 3 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de 

Ciências Naturais. 
 Aplica com alguma dificuldade os conhecimentos e conceitos previstos Aprendizagens 

Essenciais de Ciências Naturais para resolução de situações-problema. 
 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como 

numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa, por vezes, vocabulário científico próprio da disciplina.  
 Compreende alguns dos fenómenos e dos processos que estão associados às dinâmicas 

externa e interna da Terra. 
 Compreende a estrutura da Terra e a algumas das consequências da sua dinâmica interna. 
 É capaz de contruir algumas vezes explicações científicas baseadas em conceitos e evidências 

científicas, obtidas através da realização de atividades práticas diversificadas. 
 Expressa, por vezes, opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com 

a CTSA. 
 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico.  
 Demonstra, por vezes, domínio na execução das técnicas e/ou procedimentos laboratoriais.  
 Regista com alguma dificuldade os dados das atividades laboratoriais e experimentais.  
 Interpreta, com alguma dificuldade, os resultados de uma atividade experimental, 

tirando por vezes conclusões corretas.  
 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta.  
 Pesquisa e sistematiza com alguma dificuldade informações a partir de fontes diversas e 

integra saberes prévios para construir novos conhecimentos.  
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Nível 2 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de 

Ciências Naturais 
 Aplica raramente os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de 

Ciências Naturais para resolução de situações-problema. 
 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo horizontal 

e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa, raramente, vocabulário científico próprio da disciplina.  
 Raramente compreende os fenómenos e os processos que estão associados às dinâmicas 

externa e interna da Terra. 
 Compreende com dificuldade a estrutura da Terra e a algumas das consequências da sua 

dinâmica interna. 
 Expressa, raramente e com dificuldade, opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e 

relacionadas com a CTSA. 
 Manuseia, ocasionalmente e com dificuldade, os materiais com rigor técnico e científico.  
 Demonstra pouco domínio na execução das técnicas e/ou procedimentos laboratoriais.  
 Regista com alguma dificuldade os dados das atividades laboratoriais e experimentais.  
 Interpreta, com alguma dificuldade, os resultados de uma atividade experimental, tirando 

por vezes conclusões corretas.  
 Realiza algumas vezes as tarefas de forma correta.  
 Pesquisa e sistematiza com muita dificuldade informações a partir de fontes diversas e 

integra saberes prévios para construir novos conhecimentos. 

Nível 1 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 

de Ciências Naturais.  
 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de Ciências 

Naturais para resolução de situações-problema.  
 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo horizontal e vertical, 

assim como numa perspetiva interdisciplinar.  
 Usa, raramente, vocabulário científico próprio da disciplina.  
 Não compreende os fenómenos e os processos que estão associados às dinâmicas externa e 

interna da Terra. 
 Não compreende a estrutura da Terra nem as consequências da sua dinâmica interna. 
 Não é capaz de contruir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências 

científicas, obtidas através da realização de atividades práticas diversificadas.  
 Não expressa opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com a CTSA. 
 Manuseia, ocasionalmente e com dificuldade, os materiais com rigor técnico e científico.  
 Demonstra fraco domínio na execução das técnicas e/ou procedimentos laboratoriais.  
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 Regista com muita dificuldade os dados das atividades laboratoriais e experimentais.  
 Não interpreta os resultados de uma atividade experimental, não tirando conclusões.  
 Raramente realiza as tarefas de forma correta.  
 Não pesquisa nem sistematiza informações a partir de fontes diversas e integra saberes 

prévios para construir novos conhecimentos.  
 Não é capaz de contruir explicações científicas, baseadas em conceitos e evidências 

científicas com orientação, obtidas através da realização de atividades práticas. 
 Não formula e comunica por vezes opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e 

relacionadas com a CTSA. 
 Não demonstra domínio na execução das técnicas e/ou procedimentos laboratoriais. 
 Não manuseia os materiais com rigor técnico e científico. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 

científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e objetiva, 

recorrendo a vocabulário diversificado. 
 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem 

verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 

informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 

Nível 4 
 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 

clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando corretamente 

a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu raciocínio. 

Nível 3 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem por 

vezes clara e objetiva. 
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 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por vezes, 

explicar o seu raciocínio. 
Nível 2 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência. Utiliza 
uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo raramente 

a linguagem verbal e não verbal. 
 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas dificuldades 

em explicar o seu raciocínio. 

Nível 1 
 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, 

artístico e tecnológico). 
 Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta muitas dificuldades na dicção, 

fluência e vocabulário. 
 Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 
 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo e manifesta 

dificuldades no recurso à linguagem verbal e não verbal. 
 Não argumenta nem defende perspetivas. 

 
Participação 
 
 

Nível 5 
 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 

elevado espírito democrático. 
 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, quer 

nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
Nível 4 

 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 

espírito democrático. 
 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
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Nível 3 
 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 

democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 

âmbito escolar. 

Nível 2 
 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer 

nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 1 
 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 

guiões pré-definidos. 
 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 

trabalhos/caderno diário. 
 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e 

as regras de conduta da sala de aula). 
 Cumpre sempre as regras de segurança. 
 Assume sempre atitudes e valores que valorizem o contributo da geologia para a 

sustentabilidade da vida na Terra. 

Nível 4 
 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 

conduta da sala de aula. 
 Cumpre, com falhas pontuais, as regras de segurança. 
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 Assume quase sempre atitudes e valores que valorizem o contributo da geologia para a 
sustentabilidade da vida na Terra. 

Nível 3 
 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 

respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta, algumas vezes, cuidado com os seus materiais, mostrando alguma preocupação 

com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Nem sempre age eticamente. 
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 

conduta da sala de aula. 
 Cumpre parcialmente as regras de segurança. 
 Assume algumas vezes atitudes e valores que valorizem o contributo da geologia para a 

sustentabilidade da vida na Terra. 

Nível 2 
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta pouco cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age, por vezes, eticamente. 
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 
 Raramente cumpre as regras de segurança. 
 Raramente assume atitudes e valores que valorizem o contributo da geologia para a 

sustentabilidade da vida na Terra. 
Nível 1 

 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 

 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Quase nunca age eticamente. 
 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de 

aula. 
 Não cumpre as regras de segurança. 
 Não assume atitudes e valores que valorizem o contributo da geologia para a 

sustentabilidade da vida na Terra. 
VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Ciências Naturais / 8.º Ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
Terra em 

transformação 
15% 

 
 
 
 
 

Terra, um 
planeta com 

vida 
15% 

 
 
 
 

Sustentabilidade 
na Terra 

70% 
 
 

 

Testes escritos 
e/ou  

Questões-aula 
 

Relatórios 
(Rubrica) e/ou 
 Questionários 

prático-
laboratoriais  

 
 Trabalho de 

Pesquisa 
(Rubrica) 

 
 Apresentação 

Oral e/ou 
debate 

(Rubrica) 
 

Trabalho 
laboratorial 

(Rubrica) 
 

Trabalho do 
Aluno em Sala 
de Aula

7 

(Rubrica) 
 
 

 
 
 

Linguagens e 
textos 
 
Informação e 
Comunicação 

 
Saber científico e 
tecnológico   

 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
Bem-estar, saúde 
e ambiente 
 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

Conhecimento 

Nível 5 
 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais de Ciências Naturais. 
 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais de Ciências Naturais para resolução de situações-problema. 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 

vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa sempre vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Explica plenamente o contributo dos fósseis, dos processos de fossilização e dos princípios 

do raciocínio geológico para a reconstituição da história da vida na Terra. 
 Compreende plenamente as características do planeta Terra que permitem o 

aparecimento e a evolução da vida. 
 Explora características da biodiversidade e das dinâmicas existentes nos ecossistemas. 
 Reflete acerca de medidas que promovem a gestão sustentável dos recursos naturais. 
 É capaz de contruir sempre explicações científicas baseadas em conceitos e evidências 

científicas, obtidas através da realização de atividades práticas diversificadas. 
 Expressa opiniões críticas, devidamente fundamentadas cientificamente e relacionadas 

com a CTSA. 
 Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
 Demonstra sempre domínio na execução das técnicas e/ou procedimentos laboratoriais. 
 Regista com rigor e organizadamente os dados das atividades laboratoriais e 

experimentais. 
 Interpreta plenamente os resultados de uma atividade experimental, tirando sempre 

conclusões corretas. 
 Realiza corretamente todas as tarefas. 
 Pesquisa e sistematiza, plenamente, informações a partir de fontes diversas e integra 

saberes prévios para construir novos conhecimentos. 

Nível 4 
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de Ciências 

Naturais. 
 Aplica, a maioria das vezes, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais de Ciências Naturais para resolução de situações-problema. 
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
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assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa frequentemente vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Explica quase sempre o contributo dos fósseis, dos processos de fossilização e dos 

princípios do raciocínio geológico para a reconstituição da história da vida na Terra. 
 Compreende a maioria das características do planeta Terra que permitem o aparecimento 

e a evolução da vida. 
 Explora, a maioria das vezes, características da biodiversidade e das dinâmicas 

existentes nos ecossistemas. 
 Reflete, a maioria das vezes, acerca medidas que promovem a gestão sustentável dos 

recursos naturais. 
 É capaz de contruir quase sempre explicações científicas baseadas em conceitos e 

evidências científicas, obtidas através da realização de atividades práticas diversificadas. 
 Expressa, a maioria das vezes, opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e 

relacionadas com a CTSA. 
 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
 Demonstra, quase sempre, domínio na execução das técnicas e/ou procedimentos 

laboratoriais. 
 Regista, a maioria das vezes, com rigor e organizadamente os dados das atividades 

laboratoriais e experimentais. 
 Interpreta, na maioria das vezes, os resultados de uma atividade experimental, tirando 

quase sempre conclusões corretas. 
 Realiza, frequentemente, todas as tarefas de forma correta. 
 Pesquisa e sistematiza com bastante facilidade informações a partir de fontes diversas e 

integra saberes prévios para construir novos conhecimentos. 
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Nível 3 
 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 

de Ciências Naturais. 
 Aplica alguns conhecimentos e conceitos previstos Aprendizagens Essenciais de Ciências 

Naturais para resolução de situações-problema. 
 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim 

como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa, por vezes, vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Explica, por vezes, o contributo dos fósseis, dos processos de fossilização e dos princípios 

do raciocínio geológico para a reconstituição da história da vida na Terra. 
 Compreende algumas das características do planeta Terra que permitem o aparecimento 

e a evolução da vida. 
 Explora, por vezes, algumas das características da biodiversidade e das dinâmicas 

existentes nos ecossistemas. 
 Reflete, por vezes, acerca de algumas medidas que promovem a gestão sustentável dos 

recursos naturais. 
 É capaz de contruir, algumas vezes, explicações científicas baseadas em conceitos e 

evidências científicas, obtidas através da realização de atividades práticas diversificadas. 
 Expressa, por vezes, opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com 

a CTSA.  
 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Demonstra, por vezes, domínio na execução das técnicas e/ou procedimentos 

laboratoriais. 
 Regista com alguma dificuldade os dados das atividades laboratoriais e experimentais. 
 Interpreta, com alguma dificuldade, os resultados de uma atividade experimental, tirando 

por vezes conclusões corretas. 
 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
 Pesquisa e sistematiza com alguma dificuldade informações a partir de fontes diversas e 

integra saberes prévios para construir novos conhecimentos. 

Nível 2 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de 

Ciências Naturais. 

 Aplica raramente os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de 

Ciências Naturais para resolução de situações-problema. 

 Apresenta muitas dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Usa, raramente, vocabulário científico próprio da disciplina. 
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 Explica, com dificuldade, o contributo dos fósseis, dos processos de fossilização e dos 

princípios do raciocínio geológico para a reconstituição da história da vida na Terra. 

 Compreende poucas características do planeta Terra que permitem o aparecimento e a 

evolução da vida. 

 Explora, por vezes e com dificuldade, algumas das características da biodiversidade e das 

dinâmicas existentes nos ecossistemas. 

 Reflete, por vezes e com dificuldade, acerca de algumas medidas que promovem a gestão 

sustentável dos recursos naturais. 

 É capaz de contruir, algumas vezes e com muitas dificuldades, explicações científicas 
baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da realização de atividades 
práticas diversificadas. 

 Expressa, raramente e com dificuldade, opiniões críticas, cientificamente fundamentadas 
e relacionadas com a CTSA. 

 Manuseia, ocasionalmente e com dificuldade, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Demonstra pouco domínio na execução das técnicas e/ou procedimentos laboratoriais. 
 Regista com alguma dificuldade os dados das atividades laboratoriais e experimentais. 
 Interpreta, com alguma dificuldade, os resultados de uma atividade experimental, tirando 

por vezes conclusões corretas. 
 Realiza algumas vezes as tarefas de forma correta. 
 Pesquisa e sistematiza com muita dificuldade informações a partir de fontes diversas e 

integra saberes prévios para construir novos conhecimentos. 

Nível 1 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de 

Ciências Naturais. 
 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de 

Ciências Naturais para resolução de situações-problema. 
 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo horizontal e vertical, 

assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa, raramente, vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Não explica o contributo dos fósseis, dos processos de fossilização e dos princípios do 

raciocínio geológico para a reconstituição da história da vida na Terra. 
 Não compreende as características do planeta Terra que permitem o aparecimento e a 

evolução da vida. 
 Não explora as características da biodiversidade e das dinâmicas existentes nos 

ecossistemas. 
 Não reflete acerca de algumas medidas que promovem a gestão sustentável dos recursos 

naturais. 
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 Não é capaz de contruir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências 
científicas, obtidas através da realização de atividades práticas diversificadas. 

 Não expressa opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com a CTSA. 
 Manuseia, ocasionalmente e com dificuldade, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Demonstra fraco domínio na execução das técnicas e/ou procedimentos laboratoriais. 
 Regista com muita dificuldade os dados das atividades laboratoriais e experimentais. 
 Não interpreta os resultados de uma atividade experimental, não tirando conclusões. 
 Raramente realiza as tarefas de forma correta. 
 Não pesquisa nem sistematiza informações a partir de fontes diversas e integra saberes 

prévios para construir novos conhecimentos. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 

científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e 

objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem 

verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 

informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 

Nível 4 
 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 

clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu raciocínio. 

Nível 3 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 

por vezes clara e objetiva. 
 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 
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 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por vezes, 
explicar o seu raciocínio. 

Nível 2 
 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 

científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência. 

Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 
 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 

raramente a linguagem verbal e não verbal. 
 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 

dificuldades em explicar o seu raciocínio. 

Nível 1 
 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, técnico 

e tecnológico). 
 Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta muitas dificuldades na dicção, 

fluência e vocabulário. 
 Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 
 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo e manifesta 

dificuldades no recurso à linguagem verbal e não verbal. 
 Não argumenta nem defende perspetivas. 

 
Participação 
 
 

Nível 5 
 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 

elevado espírito democrático. 
 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 

quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 
 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 

espírito democrático. 
 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 3 
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 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 

democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 

âmbito escolar. 

Nível 2 
 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, 

quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 1 
 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura 

dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 

dos trabalhos/caderno diário. 
 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade 

e as regras de conduta da sala de aula). 
 Cumpre sempre as regras de segurança. 
 Assume sempre atitudes e valores que contribuam para a promoção da sustentabilidade 

da Terra. 

Nível 4 
 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 

conduta da sala de aula. 
 Cumpre, com falhas pontuais, as regras de segurança. 
 Assume quase sempre atitudes e valores que contribuam para a promoção da 
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sustentabilidade da Terra. 

Nível 3 
 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 

respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta, algumas vezes, cuidado com os seus materiais, mostrando alguma preocupação 

com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Nem sempre age eticamente. 
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 

conduta da sala de aula. 
 Cumpre quase sempre as regras de segurança. 
 Assume algumas vezes atitudes e valores que contribuam para a promoção da 

sustentabilidade da Terra. 

Nível 2 
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta pouco cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age, por vezes, eticamente. 
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 
 Cumpre parcialmente as regras de segurança. 
 Raramente assume atitudes e valores que contribuam para a promoção da 

sustentabilidade da Terra. 

Nível 1 
 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos 

guiões pré-definidos. 
 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação dos 

trabalhos/caderno diário. 
 Quase nunca age eticamente. 
 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de 

aula. 
 Não cumpre as regras de segurança. 
 Não assume atitudes e valores que contribuam para a promoção da sustentabilidade da 

Terra. 
VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Ciências Naturais / 9.º Ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 
INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
Viver melhor na 

Terra 
 

100% 
 
 

 

Testes escritos 

e/ou  

Questões-aula 

  
Relatórios 

(Rubrica) e/ou 
 Questionários 

prático-

laboratoriais  
  
 Trabalho de 

Pesquisa 

(Rubrica) 
  

 Apresentação 

Oral e/ou 

debate 
(Rubrica) 
  

Trabalho 

laboratorial 
(Rubrica) 
 
Trabalho do 
Aluno em Sala 
de Aula

7 

(Rubrica) 
 
 

Linguagens e 
textos 
 
Informação e 
Comunicação 

 
Saber científico e 
tecnológico   

 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
Bem-estar, saúde 
e ambiente 
 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

Conhecimento 

Nível 5 
 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais de Ciências Naturais. 
 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais de Ciências Naturais para resolução de situações-problema. 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 

vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa sempre vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Compreende plenamente os diferentes aspetos da saúde individual e comunitária. 
 Explora sempre aspetos morfológicos e fisiológicos do organismo humano e o modo de 

transmissão da vida. 
 Reflete eficazmente acerca de algumas medidas que promovem o equilíbrio do organismo 

humano.  
 Relaciona sempre as atividades laboratoriais/experimentais com o funcionamento do 

organismo. 
 É capaz de contruir sempre explicações científicas baseadas em conceitos e evidências 

científicas, obtidas através da realização de atividades práticas diversificadas. 
 Expressa opiniões críticas, devidamente fundamentadas cientificamente e relacionadas 

com a CTSA. 
 Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
 Demonstra sempre domínio na execução das técnicas e/ou procedimentos laboratoriais. 
 Regista com rigor e organizadamente os dados das atividades laboratoriais e 

experimentais. 
 Interpreta plenamente os resultados de uma atividade experimental, tirando sempre 

conclusões corretas. 
 Realiza corretamente todas as tarefas. 
 Pesquisa e sistematiza, plenamente, informações a partir de fontes diversas e integra 

saberes prévios para construir novos conhecimentos. 

Nível 4 
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de Ciências 

Naturais. 
 Aplica, a maioria das vezes, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais de Ciências Naturais para resolução de situações-problema. 
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 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Usa frequentemente vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Compreende, na maioria das vezes, os diferentes aspetos da saúde individual e 

comunitária. 
 Explora quase sempre aspetos morfológicos e fisiológicos do organismo humano e o modo 

de transmissão da vida. 
 Reflete, quase sempre de forma eficaz, acerca de algumas medidas que promovem o 

equilíbrio do organismo humano.  
 Relaciona quase sempre as atividades laboratoriais/experimentais com o funcionamento 

do organismo. 
 É capaz de contruir quase sempre explicações científicas baseadas em conceitos e 

evidências científicas, obtidas através da realização de atividades práticas diversificadas. 
 Expressa, a maioria das vezes, opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e 

relacionadas com a CTSA. 
 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
 Demonstra, quase sempre, domínio na execução das técnicas e/ou procedimentos 

laboratoriais. 
 Regista, a maioria das vezes, com rigor e organizadamente os dados das atividades 

laboratoriais e experimentais. 
 Interpreta, na maioria das vezes, os resultados de uma atividade experimental, tirando 

quase sempre conclusões corretas. 
 Realiza, frequentemente, todas as tarefas de forma correta. 
 Pesquisa e sistematiza com bastante facilidade informações a partir de fontes diversas e 

integra saberes prévios para construir novos conhecimentos. 
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Nível 3 
 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 

de Ciências Naturais. 
 Aplica alguns conhecimentos e conceitos previstos Aprendizagens Essenciais de Ciências 

Naturais para resolução de situações-problema. 
 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim 

como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa, por vezes, vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Compreende algumas vezes os diferentes aspetos da saúde individual e comunitária. 
 Explora, por vezes, aspetos morfológicos e fisiológicos do organismo humano e o modo de 

transmissão da vida. 
 Reflete, algumas vezes, acerca de algumas medidas que promovem o equilíbrio do 

organismo humano.  
 Relaciona algumas vezes atividades laboratoriais/experimentais com o funcionamento do 

organismo. 
 É capaz de contruir, algumas vezes, explicações científicas baseadas em conceitos e 

evidências científicas, obtidas através da realização de atividades práticas diversificadas. 
 Expressa, por vezes, opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com a 

CTSA. 
 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Demonstra, por vezes, domínio na execução das técnicas e/ou procedimentos 

laboratoriais. 
 Regista com alguma dificuldade os dados das atividades laboratoriais e experimentais. 
 Interpreta, com alguma dificuldade, os resultados de uma atividade experimental, tirando 

por vezes conclusões corretas. 
 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
 Pesquisa e sistematiza com alguma dificuldade informações a partir de fontes diversas e 

integra saberes prévios para construir novos conhecimentos. 

Nível 2 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de 

Ciências Naturais. 

 Aplica raramente os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de 

Ciências Naturais para resolução de situações-problema. 

 Apresenta muitas dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Usa, raramente, vocabulário científico próprio da disciplina. 

 Raramente compreende os diferentes aspetos da saúde individual e comunitária. 
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 Raramente explora os aspetos morfológicos e fisiológicos do organismo humano e o modo 
de transmissão da vida. 

 Reflete, poucas vezes, acerca de algumas medidas que promovem o equilíbrio do 
organismo humano.  

 Raramente relaciona as atividades laboratoriais/experimentais com o funcionamento do 
organismo. 

 É capaz de contruir, algumas vezes e com muitas dificuldades, explicações científicas 
baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da realização de atividades 
práticas diversificadas. 

 Expressa, raramente e com dificuldade, opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e 
relacionadas com a CTSA. 

 Manuseia, ocasionalmente e com dificuldade, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Demonstra pouco domínio na execução das técnicas e/ou procedimentos laboratoriais. 
 Regista com alguma dificuldade os dados das atividades laboratoriais e experimentais. 
 Interpreta, com alguma dificuldade, os resultados de uma atividade experimental, tirando 

por vezes conclusões corretas. 
 Realiza algumas vezes as tarefas de forma correta. 
 Pesquisa e sistematiza com muita dificuldade informações a partir de fontes diversas e 

integra saberes prévios para construir novos conhecimentos. 

Nível 1 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de 

Ciências Naturais. 
 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de 

Ciências Naturais para resolução de situações-problema. 
 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo horizontal e vertical, 

assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa, raramente, vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Não compreende os diferentes aspetos da saúde individual e comunitária. 
 Não explora os aspetos morfológicos e fisiológicos do organismo humano e o modo de 

transmissão da vida.  
 Não reflete acerca de algumas medidas que promovem o equilíbrio do organismo 

humano.  
 Não relaciona as atividades laboratoriais/experimentais com o funcionamento do 

organismo. 
 Não é capaz de contruir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências 

científicas, obtidas através da realização de atividades práticas diversificadas. 
 Não expressa opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com a CTSA. 
 Manuseia, ocasionalmente e com dificuldade, os materiais com rigor técnico e científico. 
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 Demonstra fraco domínio na execução das técnicas e/ou procedimentos laboratoriais. 
 Regista com muita dificuldade os dados das atividades laboratoriais e experimentais. 
 Não interpreta os resultados de uma atividade experimental, não tirando conclusões. 
 Raramente realiza as tarefas de forma correta. 
 Não pesquisa nem sistematiza informações a partir de fontes diversas e integra saberes 

prévios para construir novos conhecimentos. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 

científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e 

objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem 

verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 

informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 

Nível 4 
 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 

clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu raciocínio. 

Nível 3 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 

por vezes clara e objetiva. 
 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por vezes, 

explicar o seu raciocínio. 
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Nível 2 
 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 

científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência. 

Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 
 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 

raramente a linguagem verbal e não verbal. 
 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas dificuldades 

em explicar o seu raciocínio. 

Nível 1 
 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, técnico 

e tecnológico). 
 Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta muitas dificuldades na dicção, 

fluência e vocabulário. 
 Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 
 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo e manifesta 

dificuldades no recurso à linguagem verbal e não verbal. 
 Não argumenta nem defende perspetivas. 

 
Participação 
 
 

Nível 5 
 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 

elevado espírito democrático. 
 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 

quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 
 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 

espírito democrático. 
 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 3 
 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 

democrático. 
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 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível 2 
 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, 

quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 1 
 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura 

dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 

dos trabalhos/caderno diário. 
 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade 

e as regras de conduta da sala de aula). 
 Cumpre sempre as regras de segurança. 
 Assume sempre atitudes e valores que contribuam para que o Homem possa viver melhor 

na Terra. 
Nível 4 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 

conduta da sala de aula. 
 Cumpre quase sempre as regras de segurança. 
 Assume quase sempre atitudes e valores que contribuam para que o Homem possa viver 

melhor na Terra. 
Nível 3 

 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
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 Manifesta, algumas vezes, cuidado com os seus materiais, mostrando alguma preocupação 
com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente. 
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 

conduta da sala de aula. 
 Cumpre, com algumas falhas, as regras de segurança. 
 Assume algumas vezes atitudes e valores que contribuam para que o Homem possa viver 

melhor na Terra. 

Nível 2 
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta pouco cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age, por vezes, eticamente. 
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 
 Cumpre parcialmente as regras de segurança. 
 Raramente assume atitudes e valores que contribuam para que o Homem possa viver 

melhor na Terra. 

Nível 1 
 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos 

guiões pré-definidos. 
 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação dos 

trabalhos/caderno diário. 
 Quase nunca age eticamente. 
 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade. e as regras de conduta da sala 

de aula. 
 Não cumpre as regras de segurança. 
 Não assume atitudes e valores que contribuam. para que o Homem possa viver melhor na 

Terra. 
VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Físico-Química/ 7ºano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Espaço 
(50%) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Materiais 
(30%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Energia 
(20%) 

 
 

 

Trabalho do 
Aluno em Sala 

de Aula
7 

(Rubrica) 
 

Trabalho de 
Pesquisa 
(rubrica) 

 
Debate 

(rubrica) e/ou 
Apresentação 
Oral (rubrica) 

 
Trabalho 

Laboratorial 
(rubrica) 

 
Testes escrito 
e/ou Questões 

aula 
 

Relatórios 
(rubrica) e/ou 
Questionários 

prático-
laboratoriais 

 
 
 
 
 
 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Pensamento 

critico e 
pensamento 

criativo 
 

Saber científico 
técnico e 

tecnológico 
 

Linguagens e 
textos 

 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia 

 
Relacionamento 

interpessoal 
 

Informação e 
comunicação 

 
 

Conhecimento 

Nível 5 
 
 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 
 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema do dia a dia.   
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa sempre vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Revela excelente empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Regista com rigor e organizadamente os dados das atividades laboratoriais e 

experimentais. 
 Analisa com bastante rigor os procedimentos e os resultados experimentais, 

confrontando-os com as previsões. 
 Realiza corretamente todas as tarefas. 
 Pesquisa e sistematiza, plenamente, informações a partir de fontes diversas e 

integra saberes prévios para construir novos conhecimentos. 
 Evidencia muita facilidade na construção e interpretação gráficos. 

Nível 4 
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais.  
 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 

resolução de situações-problema do dia a dia.   
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 

vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa, frequentemente, vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Revela bom empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
 Regista com rigor os dados das atividades laboratoriais e experimentais. 
 Analisa com rigor os procedimentos e os resultados experimentais, 

confrontando-os com as previsões. 
 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
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 Pesquisa e sistematiza com bastante facilidade informações a partir de fontes 
diversas e integra saberes prévios para construir novos conhecimentos. 

 Evidencia facilidade na construção e interpretação gráficos. 

Nível 3 
 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais.  

 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema do dia a dia.   

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Usa, por vezes, vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Revela razoável empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Regista com dificuldade os dados das atividades laboratoriais e experimentais. 
 Analisa com pouco rigor, os procedimentos e os resultados experimentais, 

confrontando-os com as previsões 
 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
 Pesquisa e sistematiza com dificuldade, informações a partir de fontes diversas e 

integra saberes prévios para construir novos conhecimentos. 
 Evidencia dificuldade na construção e interpretação gráficos. 

 

Nível 2 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 
 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais para resolução de situações-problema do dia a dia.   
 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Raramente usa vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Revela fraco empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Regista com muita dificuldade os dados das atividades laboratoriais e 

experimentais. 
 Raramente analisa os procedimentos e os resultados experimentais e não os 

confronta com as previsões 
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 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 
 Pesquisa e sistematiza com muita dificuldade, informações a partir de fontes 

diversas e não integra saberes prévios para construir novos conhecimentos. 
 Evidencia muita dificuldade, na construção e interpretação gráficos. 

Nível 1 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 

 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
para resolução de situações-problema do dia a dia.   

 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
 Não usa vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Não revela empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Não manuseia os materiais com rigor técnico e científico. 
 Não regista os dados das atividades laboratoriais e experimentais. 
 Não analisa os procedimentos e os resultados experimentais. 
 Não realiza corretamente as tarefas. 
 Não pesquisa informações a partir de fontes diversas. 
 Não é capaz de construir e interpretar gráficos. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
 Revela muita curiosidade acerca do mundo que nos rodeia e interesse pela 

ciência. 
 Comunica sempre os resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, 

oralmente e/ou por escrito, usando o vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara 

e objetiva, recorrendo a vocabulário específico da disciplina. 
 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio, baseando-se em conhecimento científico. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 

Nível 4 
 Revela curiosidade acerca do mundo que nos rodeia e o interesse pela ciência. 
 Comunica quase sempre os resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, 

oralmente e/ou por escrito, usando o vocabulário científico próprio da disciplina. 
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 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico e tecnológico). 

 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário específico da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio, baseando-se em conhecimento científico. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 

Nível 3 
 Revela alguma curiosidade acerca do mundo que nos rodeia e o interesse pela 

ciência. 
 Comunica, por vezes, os resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, 

oralmente e/ou por escrito, usando o vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 

domínios (oralidade, escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 

linguagem por vezes clara e objetiva, recorrendo a vocabulário específico da 
disciplina. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por 
vezes, explicar o seu raciocínio, baseando-se em conhecimento científico. 

 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 

Nível 2 
 Raramente revela curiosidade acerca do mundo que nos rodeia e o interesse pela 

ciência. 
 Raramente comunica os resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, 

oralmente e/ou por escrito, usando o vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na 

fluência. Utiliza uma linguagem pouco clara, não recorrendo a vocabulário 
específico da disciplina. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 
dificuldades em explicar o seu raciocínio, baseando-se em conhecimento 
científico. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

Nível 1 
 Não revela curiosidade acerca do mundo que nos rodeia e o interesse pela 

ciência. 
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 Não comunica os resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa. 
 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, 

científico, técnico e tecnológico). 
 Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta muitas dificuldades na 

dicção, fluência e vocabulário específico da disciplina. 
 Não argumenta nem defende perspetivas. 
 Comunica sem criatividade e sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível 5 
 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 
 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 
 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 

seus pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando espírito democrático. 
 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

Nível 3 
 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 

espírito democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 

projetos de âmbito escolar. 

Nível 2 
 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 
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aulas, quer nos projetos de âmbito escolar 
Nível 1 

 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
 Cumpre sempre as regras de segurança no laboratório.  
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 

estrutura e as orientações/procedimentos pré-definidos. 
 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
 

Nível 4 
 Cumpre quase sempre as regras de segurança no laboratório.  
 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

respeitando as orientações/procedimentos pré-definidos. 
 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

Nível 3 
 Cumpre parcialmente as regras de segurança no laboratório.  
 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

não respeitando, por vezes, a estrutura e as orientações/procedimentos pré-
definidos. 

 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente. 
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 
Nível 2 

 Raramente cumpre as regras de segurança no laboratório.  
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, e não respeita 
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a estrutura e as orientações/procedimentos pré-definidos. 
 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 

preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age, por vezes, eticamente. 
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível 1 
 Não cumpre as regras de segurança no laboratório.  
 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a 

estrutura e as orientações/procedimentos pré-definidos. 
 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Quase nunca age eticamente. 
 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta 

da sala de aula. 
VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Físico-Química/ 8ºano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Reações Químicas 
(50%) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Som 
(25%) 

 
 
 
 

Luz 
(25%) 

 
 
 

 

Trabalho do 
Aluno em Sala 

de Aula
7 

(rubrica) 
 

Trabalho de 
Pesquisa 
(rubrica) 

 
Debate 

(rubrica) e/ou 
Apresentação 
Oral (rubrica) 

 
Trabalho 

Laboratorial 
(rubrica) 

 
Testes escrito 
e/ou Questões 

aula 
 

Relatórios 
(rubrica) e/ou 
Questionários 

prático-
laboratoriais 

 
 
 
 
 
 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Pensamento 

critico e 
pensamento 

criativo 
 

Saber científico 
técnico e 

tecnológico 
 

Linguagens e 
textos 

 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia 

 
Relacionamento 

interpessoal 
 

Informação e 
comunicação 

 
 

Conhecimento 

Nível 5 
 
 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 
 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema do dia a dia.   
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa sempre vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Revela excelente empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Regista com rigor e organizadamente os dados das atividades laboratoriais e 

experimentais. 
 Analisa com bastante rigor os procedimentos e os resultados experimentais, 

confrontando-os com as previsões. 
 Realiza corretamente todas as tarefas. 
 Pesquisa e sistematiza, plenamente, informações a partir de fontes diversas e 

integra saberes prévios para construir novos conhecimentos. 
 Evidencia muita facilidade na construção e interpretação gráficos. 

Nível 4 
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais.  
 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 

resolução de situações-problema do dia a dia.   
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 

vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa, frequentemente, vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Revela bom empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
 Regista com rigor os dados das atividades laboratoriais e experimentais. 
 Analisa com rigor os procedimentos e os resultados experimentais, 

confrontando-os com as previsões. 
 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
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 Pesquisa e sistematiza com bastante facilidade informações a partir de fontes 
diversas e integra saberes prévios para construir novos conhecimentos. 

 Evidencia facilidade na construção e interpretação gráficos. 

Nível 3 
 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais.  

 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema do dia a dia.   

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Usa, por vezes, vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Revela razoável empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Regista com dificuldade os dados das atividades laboratoriais e experimentais. 
 Analisa com pouco rigor, os procedimentos e os resultados experimentais, 

confrontando-os com as previsões 
 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
 Pesquisa e sistematiza com dificuldade, informações a partir de fontes diversas e 

integra saberes prévios para construir novos conhecimentos. 
 Evidencia dificuldade na construção e interpretação gráficos. 

 

Nível 2 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 
 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais para resolução de situações-problema do dia a dia.   
 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Raramente usa vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Revela fraco empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Regista com muita dificuldade os dados das atividades laboratoriais e 

experimentais. 
 Raramente analisa os procedimentos e os resultados experimentais e não os 

confronta com as previsões 
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 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 
 Pesquisa e sistematiza com muita dificuldade, informações a partir de fontes 

diversas e não integra saberes prévios para construir novos conhecimentos. 
 Evidencia muita dificuldade, na construção e interpretação gráficos. 

Nível 1 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 

 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
para resolução de situações-problema do dia a dia.   

 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
 Não usa vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Não revela empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Não manuseia os materiais com rigor técnico e científico. 
 Não regista os dados das atividades laboratoriais e experimentais. 
 Não analisa os procedimentos e os resultados experimentais. 
 Não realiza corretamente as tarefas. 
 Não pesquisa informações a partir de fontes diversas. 
 Não é capaz de construir e interpretar gráficos. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
 Revela muita curiosidade acerca do mundo que nos rodeia e interesse pela 

ciência. 
 Comunica sempre os resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, 

oralmente e/ou por escrito, usando o vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara 

e objetiva, recorrendo a vocabulário específico da disciplina. 
 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio, baseando-se em conhecimento científico. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 

Nível 4 
 Revela curiosidade acerca do mundo que nos rodeia e o interesse pela ciência. 
 Comunica quase sempre os resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, 

oralmente e/ou por escrito, usando o vocabulário científico próprio da disciplina. 
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 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico e tecnológico). 

 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário específico da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio, baseando-se em conhecimento científico. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 

Nível 3 
 Revela alguma curiosidade acerca do mundo que nos rodeia e o interesse pela 

ciência. 
 Comunica, por vezes, os resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, 

oralmente e/ou por escrito, usando o vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 

domínios (oralidade, escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 

linguagem por vezes clara e objetiva, recorrendo a vocabulário específico da 
disciplina. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por 
vezes, explicar o seu raciocínio, baseando-se em conhecimento científico. 

 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 

Nível 2 
 Raramente revela curiosidade acerca do mundo que nos rodeia e o interesse pela 

ciência. 
 Raramente comunica os resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, 

oralmente e/ou por escrito, usando o vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na 

fluência. Utiliza uma linguagem pouco clara, não recorrendo a vocabulário 
específico da disciplina. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 
dificuldades em explicar o seu raciocínio, baseando-se em conhecimento 
científico. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

Nível 1 
 Não revela curiosidade acerca do mundo que nos rodeia e o interesse pela 

ciência. 
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 Não comunica os resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa. 
 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, 

científico, técnico e tecnológico). 
 Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta muitas dificuldades na 

dicção, fluência e vocabulário específico da disciplina. 
 Não argumenta nem defende perspetivas. 
 Comunica sem criatividade e sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível 5 
 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 
 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 
 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 

seus pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando espírito democrático. 
 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

Nível 3 
 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 

espírito democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 

projetos de âmbito escolar. 

Nível 2 
 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 
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aulas, quer nos projetos de âmbito escolar 
Nível 1 

 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
 Cumpre sempre as regras de segurança no laboratório.  
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 

estrutura e as orientações/procedimentos pré-definidos. 
 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
 

Nível 4 
 Cumpre quase sempre as regras de segurança no laboratório.  
 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

respeitando as orientações/procedimentos pré-definidos. 
 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

Nível 3 
 Cumpre parcialmente as regras de segurança no laboratório.  
 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

não respeitando, por vezes, a estrutura e as orientações/procedimentos pré-
definidos. 

 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente. 
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 
Nível 2 

 Raramente cumpre as regras de segurança no laboratório.  
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, e não respeita 
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a estrutura e as orientações/procedimentos pré-definidos. 
 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 

preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age, por vezes, eticamente. 
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível 1 
 Não cumpre as regras de segurança no laboratório.  
 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a 

estrutura e as orientações/procedimentos pré-definidos. 
 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Quase nunca age eticamente. 
 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta 

da sala de aula. 
VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Físico-Química/ 9ºano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Movimento e Forças 
(45%) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Eletricidade  
(25%) 

 
 
 
 

Materiais 
(35%) 

 
 

 

Trabalho do 
Aluno em Sala 

de Aula
7 

(rubrica) 
 

Trabalho de 
Pesquisa 
(rubrica) 

 
Debate 

(rubrica) e/ou 
Apresentação 
Oral (rubrica) 

 
Trabalho 

Laboratorial 
(rubrica) 

 
Testes escrito 
e/ou Questões 

aula 
 

Relatórios 
(rubrica) e/ou 
Questionários 

prático-
laboratoriais 

 
 
 
 
 
 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Pensamento 

critico e 
pensamento 

criativo 
 

Saber científico 
técnico e 

tecnológico 
 

Linguagens e 
textos 

 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia 

 
Relacionamento 

interpessoal 
 

Informação e 
comunicação 

 
 

Conhecimento 

Nível 5 
 
 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 
 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema do dia a dia.   
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa sempre vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Revela excelente empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Regista com rigor e organizadamente os dados das atividades laboratoriais e 

experimentais. 
 Analisa com bastante rigor os procedimentos e os resultados experimentais, 

confrontando-os com as previsões. 
 Realiza corretamente todas as tarefas. 
 Pesquisa e sistematiza, plenamente, informações a partir de fontes diversas e 

integra saberes prévios para construir novos conhecimentos. 
 Evidencia muita facilidade na construção e interpretação gráficos. 

Nível 4 
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais.  
 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 

resolução de situações-problema do dia a dia.   
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 

vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa, frequentemente, vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Revela bom empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
 Regista com rigor os dados das atividades laboratoriais e experimentais. 
 Analisa com rigor os procedimentos e os resultados experimentais, 

confrontando-os com as previsões. 
 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
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 Pesquisa e sistematiza com bastante facilidade informações a partir de fontes 
diversas e integra saberes prévios para construir novos conhecimentos. 

 Evidencia facilidade na construção e interpretação gráficos. 

Nível 3 
 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais.  

 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema do dia a dia.   

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Usa, por vezes, vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Revela razoável empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Regista com dificuldade os dados das atividades laboratoriais e experimentais. 
 Analisa com pouco rigor, os procedimentos e os resultados experimentais, 

confrontando-os com as previsões 
 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
 Pesquisa e sistematiza com dificuldade, informações a partir de fontes diversas e 

integra saberes prévios para construir novos conhecimentos. 
 Evidencia dificuldade na construção e interpretação gráficos. 

 

Nível 2 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 
 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais para resolução de situações-problema do dia a dia.   
 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Raramente usa vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Revela fraco empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Regista com muita dificuldade os dados das atividades laboratoriais e 

experimentais. 
 Raramente analisa os procedimentos e os resultados experimentais e não os 

confronta com as previsões 



198 
 

 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 
 Pesquisa e sistematiza com muita dificuldade, informações a partir de fontes 

diversas e não integra saberes prévios para construir novos conhecimentos. 
 Evidencia muita dificuldade, na construção e interpretação gráficos. 

Nível 1 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 

essenciais. 

 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
para resolução de situações-problema do dia a dia.   

 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
 Não usa vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Não revela empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Não manuseia os materiais com rigor técnico e científico. 
 Não regista os dados das atividades laboratoriais e experimentais. 
 Não analisa os procedimentos e os resultados experimentais. 
 Não realiza corretamente as tarefas. 
 Não pesquisa informações a partir de fontes diversas. 
 Não é capaz de construir e interpretar gráficos. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
 Revela muita curiosidade acerca do mundo que nos rodeia e interesse pela 

ciência. 
 Comunica sempre os resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, 

oralmente e/ou por escrito, usando o vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara 

e objetiva, recorrendo a vocabulário específico da disciplina. 
 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio, baseando-se em conhecimento científico. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 

Nível 4 
 Revela curiosidade acerca do mundo que nos rodeia e o interesse pela ciência. 
 Comunica quase sempre os resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, 

oralmente e/ou por escrito, usando o vocabulário científico próprio da disciplina. 
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 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico e tecnológico). 

 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário específico da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio, baseando-se em conhecimento científico. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 

Nível 3 
 Revela alguma curiosidade acerca do mundo que nos rodeia e o interesse pela 

ciência. 
 Comunica, por vezes, os resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, 

oralmente e/ou por escrito, usando o vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 

domínios (oralidade, escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 

linguagem por vezes clara e objetiva, recorrendo a vocabulário específico da 
disciplina. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por 
vezes, explicar o seu raciocínio, baseando-se em conhecimento científico. 

 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 

Nível 2 
 Raramente revela curiosidade acerca do mundo que nos rodeia e o interesse pela 

ciência. 
 Raramente comunica os resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, 

oralmente e/ou por escrito, usando o vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na 

fluência. Utiliza uma linguagem pouco clara, não recorrendo a vocabulário 
específico da disciplina. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 
dificuldades em explicar o seu raciocínio, baseando-se em conhecimento 
científico. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

Nível 1 
 Não revela curiosidade acerca do mundo que nos rodeia e o interesse pela 

ciência. 
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 Não comunica os resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa. 
 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, 

científico, técnico e tecnológico). 
 Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta muitas dificuldades na 

dicção, fluência e vocabulário específico da disciplina. 
 Não argumenta nem defende perspetivas. 
 Comunica sem criatividade e sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível 5 
 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 
 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 
 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 

seus pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando espírito democrático. 
 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

Nível 3 
 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 

espírito democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 

projetos de âmbito escolar. 

Nível 2 
 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 



201 
 

aulas, quer nos projetos de âmbito escolar 
Nível 1 

 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
 Cumpre sempre as regras de segurança no laboratório.  
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 

estrutura e as orientações/procedimentos pré-definidos. 
 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
 

Nível 4 
 Cumpre quase sempre as regras de segurança no laboratório.  
 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

respeitando as orientações/procedimentos pré-definidos. 
 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

Nível 3 
 Cumpre parcialmente as regras de segurança no laboratório.  
 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

não respeitando, por vezes, a estrutura e as orientações/procedimentos pré-
definidos. 

 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente. 
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 
Nível 2 

 Raramente cumpre as regras de segurança no laboratório.  
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, e não respeita 
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a estrutura e as orientações/procedimentos pré-definidos. 
 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 

preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age, por vezes, eticamente. 
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível 1 
 Não cumpre as regras de segurança no laboratório.  
 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a 

estrutura e as orientações/procedimentos pré-definidos. 
 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Quase nunca age eticamente. 
 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta 

da sala de aula. 
VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Física e Química A / 10º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Elementos químicos e sua 
organização (25%) 
 
 
 
 
 
 
Propriedades e 
transformações da 
matéria (25%) 
 
 
 
 
 
 
Energia e sua 
conservação (50%) 
 
 
 
 
 
 

Trabalho do 
Aluno em Sala 

de Aula
7 

(rubrica) 
 

Trabalho de 
Pesquisa 
(rubrica) 

 
Debate 

(rubrica) e/ou 
Apresentação 
Oral (rubrica) 

 
Trabalho 

Laboratorial 
(rubrica) 

 
Testes escrito 
e/ou Questões 

aula 
 

Relatórios 
(rubrica) e/ou 
Questionários 

prático-
laboratoriais 

 
 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
 

Pensamento 
critico e 

pensamento 
criativo 

 
 

Saber científico 
técnico e 

tecnológico 
 
 

Linguagens e 
textos 

 
 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia 
 
 

Relacionamento 
interpessoal 

 
Informação e 
comunicação 

Conhecimento 

Nível (18-20) 
 Adquire, plenamente, todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 
 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa, sempre, vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Explora, de forma eficaz, acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a 

natureza do conhecimento científico. 
 Formula e comunica, sempre, opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e 

relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 
 Manuseia, sempre, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Revela, excelente, empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Regista, com rigor e organizadamente, os dados das atividades laboratoriais e 

experimentais. 
 Analisa, com bastante rigor, os procedimentos e os resultados experimentais, 

confrontando-os com as previsões e tirando, sempre, conclusões corretas. 
 Realiza, corretamente, todas as tarefas. 
 Pesquisa e sistematiza informações, integrando sempre saberes prévios, para 

construir novos conhecimentos. 
 Evidencia muita facilidade na construção e interpretação gráficos. 
 

Nível (14-17) 
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais. 
 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 

resolução de situações-problema. 
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 

vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa, frequentemente, vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Explora, a maioria, dos acontecimentos atuais e históricos, que documentem a 

natureza do conhecimento científico. 
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 Formula e comunica, quase sempre, opiniões críticas, cientificamente 
fundamentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia; Sociedade e Ambiente. 

 Manuseia, quase sempre, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Revela, bom, empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Regista, com rigor, os dados das atividades laboratoriais e experimentais. 
 Analisa, com rigor, os procedimentos e os resultados experimentais, 

confrontando-os com as previsões e tirando, quase sempre, conclusões corretas. 
 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
 Pesquisa e sistematiza informações, integrando, quase sempre, saberes prévios, 

para construir novos conhecimentos. 
 Evidencia facilidade na construção e interpretação gráficos. 

Nível (10-13) 
 Adquire, a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais. 
 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais para resolução de situações-problema. 
 Relaciona, alguns, conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 

assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa, por vezes, vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Explora, alguns acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a 

natureza do conhecimento científico. 
 Formula e comunica, por vezes, opiniões críticas, cientificamente fundamentadas 

e relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 
 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Revela, razoável, empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Regista com dificuldade os dados das atividades laboratoriais e experimentais. 
 Analisa com pouco rigor, os procedimentos e os resultados experimentais, 

confrontando-os com as previsões e tirando, por vezes, conclusões corretas. 
 Pesquisa e sistematiza, com a alguma dificuldade, informações, não integrando 

sempre saberes prévios, para construir novos conhecimentos. 
 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
 Evidencia dificuldade na construção e interpretação gráficos. 

 

 
Nível (8-9) 
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 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais. 

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema. 

 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Raramente usa vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Apresenta dificuldades na exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, 

que documentem a natureza do conhecimento científico. 
 Apresenta muitas dificuldades na formulação e comunicação de opiniões críticas, 

cientificamente fundamentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente. 

 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Revela, fraco, empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Regista com muita dificuldade, os dados das atividades laboratoriais e 

experimentais. 
 Raramente analisa os procedimentos e os resultados experimentais, não os 

confronta com as previsões e raramente tira conclusões corretas. 
 Pesquisa e sistematiza, com muita dificuldade, informações e não integra saberes 

prévios, para construir novos conhecimentos. 
 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 
 Evidencia muita dificuldade, na construção e interpretação gráficos. 
 

Nível (1-7) 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais. 
 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
para resolução de situações-problema. 
 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
 Não usa vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Não explora acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a natureza 
do conhecimento científico. 
 Não consegue formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente 
fundamentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 
 Não manuseia os materiais com rigor técnico e científico. 
 Não revela empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
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 Não regista os dados das atividades laboratoriais. 
 Não analisa os procedimentos e os resultados experimentais. 
 Não pesquisa informações a partir de fontes diversas. 
 Não realiza corretamente as tarefas. 
 Não é capaz de construir e interpretar gráficos. 

Comunicação 
 
 

Nível (18-20) 
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara 

e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio, baseando-se em conhecimento científico. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 

Nível (14-17) 
 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 

linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da 

disciplina. 
 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio, baseando-se em conhecimento científico. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico 

Nível (10-13) 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 

domínios (oralidade, escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 

linguagem por vezes clara e objetiva. 
 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da 

disciplina. 
 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 
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a linguagem verbal e não verbal. 
 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por 

vezes, explicar o seu raciocínio, baseando-se em conhecimento científico. 
 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 

Nível (8-9) 
 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na 

fluência. Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 
 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da 

disciplina. 
 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 

raramente a linguagem verbal e não verbal. 
 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 

dificuldades em explicar o seu raciocínio, baseando-se em conhecimento 
científico. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

Nível (1-7) 
 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, 

científico, técnico e tecnológico). 
 Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta muitas dificuldades na 

dicção, fluência e vocabulário. 
 Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 
 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo e 

manifesta dificuldades no recurso à linguagem verbal e não verbal. 
 Não argumenta nem defende perspetivas. 
 Comunica sem criatividade e sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível (18-20) 
 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 
 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
Nível (14-17) 

 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 
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seus pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando espírito democrático. 
 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

Nível (10-13) 
 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 

espírito democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 

projetos de âmbito escolar. 

Nível (8-9) 
 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 

aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível (1-7) 
 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível (18-20) 
 Cumpre sempre as regras de segurança no laboratório. 
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 

estrutura e as orientações/procedimentos pré-definidos. 
  Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
Nível (14-17) 

 Cumpre quase sempre as regras de segurança no laboratório. 
 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
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respeitando e as orientações/procedimentos pré-definidos. 
  Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

Nível (10-13) 
 Cumpre parcialmente as regras de segurança no laboratório. 
 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 

respeitando, por vezes, a estrutura e as orientações/procedimentos pré-definidos. 
  Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 

dos trabalhos/caderno diário. 
 Nem sempre age eticamente. 
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

Nível (8-9) 
 Raramente cumpre as regras de segurança no laboratório. 
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor e não respeita 

a estrutura e as orientações/procedimentos pré-definidos. 
 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 

preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age, por vezes, eticamente. 
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 
Nível (1-7) 

 Não cumpre as regras de segurança no laboratório. 
 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a 

estrutura e as orientações/procedimentos pré-definidos.  
 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Quase nunca age eticamente. 
 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta 

da sala de aula. 
VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Física e Química A / 11º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Mecânica (25%) 
 
 
 
 
Ondas e eletromagnetismo 
(25%) 
 
 
 
 
Equilíbrio Químico (25%) 
 
 
 
 
 
Reações em sistemas 
aquosos (25%) 
 
 
 
 
 
 

Trabalho do 
Aluno em Sala 

de Aula
7 

(rubrica) 
 

Trabalho de 
Pesquisa 
(rubrica) 

 
Debate 

(rubrica) e/ou 
Apresentação 
Oral (rubrica) 

 
Trabalho 

Laboratorial 
(rubrica) 

 
Testes escrito 
e/ou Questões 

aula 
 

Relatórios 
(rubrica) e/ou 
Questionários 

prático-
laboratoriais 

 
 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
 

Pensamento 
critico e 

pensamento 
criativo 

 
 

Saber científico 
técnico e 

tecnológico 
 
 

Linguagens e 
textos 

 
 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia 
 
 

Relacionamento 
interpessoal 

 
Informação e 
comunicação 

Conhecimento 

Nível (18-20) 
 Adquire, plenamente, todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 
 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa, sempre, vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Explora, de forma eficaz, acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a 

natureza do conhecimento científico. 
 Formula e comunica, sempre, opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e 

relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 
 Manuseia, sempre, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Revela, excelente, empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Regista, com rigor e organizadamente, os dados das atividades laboratoriais e 

experimentais. 
 Analisa, com bastante rigor, os procedimentos e os resultados experimentais, 

confrontando-os com as previsões e tirando, sempre, conclusões corretas. 
 Realiza, corretamente, todas as tarefas. 
 Pesquisa e sistematiza informações, integrando sempre saberes prévios, para 

construir novos conhecimentos. 
 Evidencia muita facilidade na construção e interpretação gráficos. 
 

Nível (14-17) 
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais. 
 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 

resolução de situações-problema. 
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 

vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa, frequentemente, vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Explora, a maioria, dos acontecimentos atuais e históricos, que documentem a 

natureza do conhecimento científico. 
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 Formula e comunica, quase sempre, opiniões críticas, cientificamente 
fundamentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia; Sociedade e Ambiente. 

 Manuseia, quase sempre, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Revela, bom, empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Regista, com rigor, os dados das atividades laboratoriais e experimentais. 
 Analisa, com rigor, os procedimentos e os resultados experimentais, 

confrontando-os com as previsões e tirando, quase sempre, conclusões corretas. 
 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
 Pesquisa e sistematiza informações, integrando, quase sempre, saberes prévios, 

para construir novos conhecimentos. 
 Evidencia facilidade na construção e interpretação gráficos. 

Nível (10-13) 
 Adquire, a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais. 
 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais para resolução de situações-problema. 
 Relaciona, alguns, conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 

assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa, por vezes, vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Explora, alguns acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a 

natureza do conhecimento científico. 
 Formula e comunica, por vezes, opiniões críticas, cientificamente fundamentadas 

e relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 
 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Revela, razoável, empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Regista com dificuldade os dados das atividades laboratoriais e experimentais. 
 Analisa com pouco rigor, os procedimentos e os resultados experimentais, 

confrontando-os com as previsões e tirando, por vezes, conclusões corretas. 
 Pesquisa e sistematiza, com a alguma dificuldade, informações, não integrando 

sempre saberes prévios, para construir novos conhecimentos. 
 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
 Evidencia dificuldade na construção e interpretação gráficos. 

 

 
Nível (8-9) 
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 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais. 

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema. 

 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Raramente usa vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Apresenta dificuldades na exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, 

que documentem a natureza do conhecimento científico. 
 Apresenta muitas dificuldades na formulação e comunicação de opiniões críticas, 

cientificamente fundamentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente. 

 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Revela, fraco, empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Regista com muita dificuldade, os dados das atividades laboratoriais e 

experimentais. 
 Raramente analisa os procedimentos e os resultados experimentais, não os 

confronta com as previsões e raramente tira conclusões corretas. 
 Pesquisa e sistematiza, com muita dificuldade, informações e não integra 

saberes prévios, para construir novos conhecimentos. 
 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 
 Evidencia muita dificuldade, na construção e interpretação gráficos. 
 

Nível (1-7) 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais. 
 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
para resolução de situações-problema. 
 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes 
disciplinas. 
 Não usa vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Não explora acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a natureza 
do conhecimento científico. 
 Não consegue formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente 
fundamentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 
 Não manuseia os materiais com rigor técnico e científico. 
 Não revela empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 
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experimentais. 
 Não regista os dados das atividades laboratoriais. 
 Não analisa os procedimentos e os resultados experimentais. 
 Não pesquisa informações a partir de fontes diversas. 
 Não realiza corretamente as tarefas. 
 Não é capaz de construir e interpretar gráficos. 

Comunicação 
 
 

Nível (18-20) 
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara 

e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio, baseando-se em conhecimento científico. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 

Nível (14-17) 
 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 

linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da 

disciplina. 
 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio, baseando-se em conhecimento científico. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico 
Nível (10-13) 

 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico e tecnológico). 

 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
linguagem por vezes clara e objetiva. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da 
disciplina. 
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 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, 
recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por 
vezes, explicar o seu raciocínio, baseando-se em conhecimento científico. 

 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 
Nível (8-9) 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 
escrita, científico, técnico e tecnológico). 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na 
fluência. Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da 
disciplina. 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 
raramente a linguagem verbal e não verbal. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 
dificuldades em explicar o seu raciocínio, baseando-se em conhecimento 
científico. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

Nível (1-7) 
 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, 

científico, técnico e tecnológico). 
 Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta muitas dificuldades na 

dicção, fluência e vocabulário. 
 Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 
 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo e 

manifesta dificuldades no recurso à linguagem verbal e não verbal. 
 Não argumenta nem defende perspetivas. 
 Comunica sem criatividade e sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível (18-20) 
 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 
 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível (14-17) 
 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
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 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 
seus pares. 

 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando espírito democrático. 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

Nível (10-13) 
 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 

espírito democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 

projetos de âmbito escolar. 

Nível (8-9) 
 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 

aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível (1-7) 
 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível (18-20) 
 Cumpre sempre as regras de segurança no laboratório. 
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 

estrutura e as orientações/procedimentos pré-definidos. 
  Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

Nível (14-17) 
 Cumpre quase sempre as regras de segurança no laboratório. 
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 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando e as orientações/procedimentos pré-definidos. 

  Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

Nível (10-13) 
 Cumpre parcialmente as regras de segurança no laboratório. 
 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

não respeitando, por vezes, a estrutura e as orientações/procedimentos pré-
definidos. 

  Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente. 
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 

Nível (8-9) 
 Raramente cumpre as regras de segurança no laboratório. 
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor e não respeita 

a estrutura e as orientações/procedimentos pré-definidos. 
 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 

preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age, por vezes, eticamente. 
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível (1-7) 
 Não cumpre as regras de segurança no laboratório. 
 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a 

estrutura e as orientações/procedimentos pré-definidos.  
 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Quase nunca age eticamente. 
 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta 

da sala de aula. 
VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Matemática/5º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 
 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

- Números e Operações 

(20%) 

- Geometria e Medida 

(60%) 

- Álgebra 

(10%) 

- Organização e 

Tratamento de Dados 

                (10%) 

 
 
 
 
 
 

 
 
- Questionários 
escritos (Fichas de 
avaliação/ questões de 
aula) 

 
 

 

-Trabalho do Aluno em 
Sala de Aula

7 

(rubrica) 
 
 

 

- Resolução de 
problemas (rúbrica)

 

 
 

- Apresentação Oral 
(rúbrica)

 

 

 

- Questionário de 
auto e 
heteroavaliação 

 

 

 

 
 
Linguagens e textos 
 
Informação e 
Comunicação 
 
Saber científico e 
tecnológico   
 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 
 
Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Conhecimento 
 
 

Nível 5 

 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos 
nas Aprendizagens Essenciais de Matemática. 

 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos 
nas Aprendizagens Essenciais de Matemática, na resolução de 
situações -problema. 

 Elabora facilmente uma estratégia de resolução totalmente válida, 
justificando e analisando criticamente os resultados. 

 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos 
numa perspetiva interdisciplinar.   

 Utiliza corretamente a simbologia e notação matemática adequada 
e apresenta, sempre, a resposta de acordo com o solicitado. 

 Realiza corretamente todas as tarefas. 
Nível 4 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais de Matemática. 

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais de Matemática, na resolução de situações - problema.   

 Elabora uma estratégia de resolução válida, justificando e analisando 
criticamente os resultados. 

 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
interdisciplinar. 

 Utiliza a simbologia e a notação matemática adequada e apresenta a 
resposta de acordo com o solicitado. 

 Realiza frequentemente as tarefas de forma correta. 

Nível 3 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática. 

 Aplica alguns conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática, na resolução de situações 
- problema.   

  Elabora, com alguma dificuldade, uma estratégia de resolução 
válida, justificando e analisando, com alguma dificuldade, os 
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resultados. 

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
interdisciplinar. 

 Utiliza, com alguma dificuldade, a simbologia e notação matemática 
adequada, mas, nem sempre, apresenta a resposta de acordo com o 
solicitado. 

 Realiza algumas das tarefas de forma correta. 
Nível 2 

 Adquire poucos conhecimentos e conceitos previstos nas 
aprendizagens essenciais Aprendizagens Essenciais de Matemática. 

 Aplica poucos conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais Aprendizagens de Matemática, na resolução 
de situações - problema.   

 Raramente elabora uma estratégia de resolução válida e tem muitas 
dificuldades em justificar e analisar criticamente os resultados. 

 Apresenta muitas dificuldades em relacionar os conhecimentos e 
conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 

 Raramente utiliza a simbologia e notação matemática adequada e 
quase nunca apresenta a resposta de acordo com o solicitado. 

 Realiza raramente de forma correta as tarefas. 
Nível 1 

 Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas 
aprendizagens essenciais Aprendizagens Essenciais de Matemática. 

 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática, na resolução de situações - 
problema. 

   Não elabora uma estratégia de resolução válida, não justifica nem 
analisa criticamente os resultados.  

 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos, numa 
perspetiva interdisciplinar. 

 Não utiliza a simbologia e notação matemática adequada e nunca 
apresenta a resposta de acordo com o solicitado. 

 Não realiza corretamente as tarefas. 
 

Comunicação 
 
 

Nível 5 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e 
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tecnológico). 

 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, 
recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, 
organizando corretamente a informação transmitida e conseguindo 
explicar e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 
Nível 4 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em 
diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e 
tecnológico). 

 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, 
utilizando uma linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário 
diversificado. 

 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem 
científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto 
discursivo, recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, 
organizando corretamente a informação transmitida e conseguindo 
explicar e clarificar o seu raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 
Nível 3 

 Exprime-se, algumas vezes, de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e 
tecnológico). 

 Comunica, algumas vezes, de forma audível com dicção, fluência, 
utilizando uma linguagem por vezes clara e objetiva. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica 
da disciplina. 

 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto 
discursivo, recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, 
conseguindo, por vezes, explicar o seu raciocínio. 
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 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 
Nível 2 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e 
tecnológico). 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na 
dicção e na fluência. 

 Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica 
da disciplina. 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, 
recorrendo raramente a linguagem verbal e não verbal. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, 
evidenciando muitas dificuldades em explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 
Nível 1 

 Exprime-se, com muitas dificuldades, em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Não consegue comunicar de forma audível.  

 Apresenta muitas dificuldades na dicção, fluência e vocabulário. 

 Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 

 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto 
discursivo e manifesta dificuldades no recurso à linguagem verbal e 
não verbal. 

 Não argumenta nem defende perspetivas. 

 Comunica sem criatividade e sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível 5 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e 
os seus pares. 

 Respeita opiniões diferentes, revelando um elevado espírito 
democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos 
projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 

 Participa, frequentemente, nas tarefas com empenho e persistência. 
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 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os 
professores e os seus pares. 

 Respeita, frequentemente, opiniões diferentes revelando espírito 
democrático. 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de 
forma pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos 
projetos de âmbito escolar. 
 

Nível 3 

 Participa nas tarefas com algum empenho e persistência. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os 
professores e os seus pares. 

 Respeita, algumas vezes, opiniões diferentes revelando algum 
espírito democrático. 

 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das 
aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 2 

 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e 
persistência. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores 
e os seus pares. 

 Raramente respeita as opiniões diferentes. 

 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação, quer nas 
tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 1 

 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de 
persistência. 

 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os 
seus pares. 

 Não respeita as opiniões diferentes. 

 Não manifesta espírito de iniciativa, não participa nas tarefas das 
aulas nem nos projetos de âmbito escolar. 

 
 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se 
com a apresentação dos trabalhos. 
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 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

 

Nível 4 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo 
professor, respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta, frequentemente, cuidado com os seus materiais, 
preocupando-se com a apresentação dos trabalhos. 

 Age eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível 3 

 Cumpre, algumas vezes, os prazos e as instruções dadas pelo 
professor, não respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-
definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, embora, nem 
sempre, se preocupa com a apresentação dos trabalhos. 

 Nem sempre age eticamente. 

 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível 2 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
não respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta pouco cuidado com os seus materiais, demonstrando 
pouca preocupação com a apresentação dos trabalhos. 

 Raramente age eticamente. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível 1 

 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem 
respeita a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com 
a apresentação dos trabalhos. 

 Nunca age eticamente. 

 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 
de conduta da sala de aula. 
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VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Matemática/6º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 
 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 

 

- Números e Operações 

(35%) 

 

- Geometria e Medida 

(30%) 

 

- Álgebra 

(20%) 

 

- Organização e 

Tratamento de Dados 

           (15%) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Questionários 
escritos (Fichas de 
avaliação/ questões de 
aula) 

 
 

 

- Trabalho do Aluno 
em Sala de Aula

7 

(Rubrica) 
 

 
 

- Resolução de 
problemas (rúbrica)

 

 
 

- Apresentação Oral 
(rúbrica)

 

 

 

- Questionário de 
auto e 
heteroavaliação 

 

 

 

 
 
Linguagens e textos 
 
Informação e 
Comunicação 
 
Saber científico e 
tecnológico   
 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 
 
Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Conhecimento 
 
 

Nível 5 

 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos 
nas Aprendizagens Essenciais de Matemática. 

 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos 
nas Aprendizagens Essenciais de Matemática, na resolução de 
situações -problema. 

 Elabora facilmente uma estratégia de resolução totalmente válida, 
justificando e analisando criticamente os resultados. 

 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos 
numa perspetiva interdisciplinar.   

 Utiliza corretamente a simbologia e notação matemática adequada 
e apresenta, sempre, a resposta de acordo com o solicitado. 

 Realiza corretamente todas as tarefas. 
Nível 4 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais de Matemática. 

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais de Matemática, na resolução de situações - problema.   

 Elabora uma estratégia de resolução válida, justificando e analisando 
criticamente os resultados. 

 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
interdisciplinar. 

 Utiliza a simbologia e a notação matemática adequada e apresenta a 
resposta de acordo com o solicitado. 

 Realiza frequentemente as tarefas de forma correta. 

Nível 3 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática. 

 Aplica alguns conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática, na resolução de situações 
- problema.   

  Elabora, com alguma dificuldade, uma estratégia de resolução 
válida, justificando e analisando, com alguma dificuldade, os 



225 
 

resultados. 

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
interdisciplinar. 

 Utiliza, com alguma dificuldade, a simbologia e notação matemática 
adequada, mas, nem sempre, apresenta a resposta de acordo com o 
solicitado. 

 Realiza algumas das tarefas de forma correta. 
Nível 2 

 Adquire poucos conhecimentos e conceitos previstos nas 
aprendizagens essenciais Aprendizagens Essenciais de Matemática. 

 Aplica poucos conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais Aprendizagens de Matemática, na resolução 
de situações - problema.   

 Raramente elabora uma estratégia de resolução válida e tem muitas 
dificuldades em justificar e analisar criticamente os resultados. 

 Apresenta muitas dificuldades em relacionar os conhecimentos e 
conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 

 Raramente utiliza a simbologia e notação matemática adequada e 
quase nunca apresenta a resposta de acordo com o solicitado. 

 Realiza raramente de forma correta as tarefas. 
Nível 1 

 Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas 
aprendizagens essenciais Aprendizagens Essenciais de Matemática. 

 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática, na resolução de situações - 
problema. 

   Não elabora uma estratégia de resolução válida, não justifica nem 
analisa criticamente os resultados.  

 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos, numa 
perspetiva interdisciplinar. 

 Não utiliza a simbologia e notação matemática adequada e nunca 
apresenta a resposta de acordo com o solicitado. 

 Não realiza corretamente as tarefas. 
 

Comunicação 
 
 

Nível 5 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e 
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tecnológico). 

 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, 
recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, 
organizando corretamente a informação transmitida e conseguindo 
explicar e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 
Nível 4 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em 
diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e 
tecnológico). 

 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, 
utilizando uma linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário 
diversificado. 

 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem 
científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto 
discursivo, recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, 
organizando corretamente a informação transmitida e conseguindo 
explicar e clarificar o seu raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 
Nível 3 

 Exprime-se, algumas vezes, de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e 
tecnológico). 

 Comunica, algumas vezes, de forma audível com dicção, fluência, 
utilizando uma linguagem por vezes clara e objetiva. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica 
da disciplina. 

 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto 
discursivo, recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, 
conseguindo, por vezes, explicar o seu raciocínio. 
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 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 
Nível 2 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e 
tecnológico). 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na 
dicção e na fluência. 

 Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica 
da disciplina. 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, 
recorrendo raramente a linguagem verbal e não verbal. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, 
evidenciando muitas dificuldades em explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 
Nível 1 

 Exprime-se, com muitas dificuldades, em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Não consegue comunicar de forma audível.  

 Apresenta muitas dificuldades na dicção, fluência e vocabulário. 

 Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 

 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto 
discursivo e manifesta dificuldades no recurso à linguagem verbal e 
não verbal. 

 Não argumenta nem defende perspetivas. 

 Comunica sem criatividade e sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível 5 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e 
os seus pares. 

 Respeita opiniões diferentes, revelando um elevado espírito 
democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos 
projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 

 Participa, frequentemente, nas tarefas com empenho e persistência. 



228 
 

 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os 
professores e os seus pares. 

 Respeita, frequentemente, opiniões diferentes revelando espírito 
democrático. 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de 
forma pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos 
projetos de âmbito escolar. 
 

Nível 3 

 Participa nas tarefas com algum empenho e persistência. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os 
professores e os seus pares. 

 Respeita, algumas vezes, opiniões diferentes revelando algum 
espírito democrático. 

 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das 
aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 2 

 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e 
persistência. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores 
e os seus pares. 

 Raramente respeita as opiniões diferentes. 

 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação, quer nas 
tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 1 

 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de 
persistência. 

 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os 
seus pares. 

 Não respeita as opiniões diferentes. 

 Não manifesta espírito de iniciativa, não participa nas tarefas das 
aulas nem nos projetos de âmbito escolar. 

 
 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se 
com a apresentação dos trabalhos. 
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 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

 

Nível 4 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo 
professor, respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta, frequentemente, cuidado com os seus materiais, 
preocupando-se com a apresentação dos trabalhos. 

 Age eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível 3 

 Cumpre, algumas vezes, os prazos e as instruções dadas pelo 
professor, não respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-
definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, embora, nem 
sempre, se preocupa com a apresentação dos trabalhos. 

 Nem sempre age eticamente. 

 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível 2 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
não respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta pouco cuidado com os seus materiais, demonstrando 
pouca preocupação com a apresentação dos trabalhos. 

 Raramente age eticamente. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível 1 

 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem 
respeita a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com 
a apresentação dos trabalhos. 

 Nunca age eticamente. 

 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 
de conduta da sala de aula. 
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VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Matemática/7º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 
 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO 
ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS  
DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 

Números  
e 

 Operações 

(25%) 

 
 

 
 
 

- Questionários escritos (Testes de avaliação/ 
questões-aula) 
 

- Trabalho do Aluno em Sala de Aula
7 

(rubrica) 
 

 

 
- Resolução de problemas, (avaliação por 
rubrica) 

 
 

 

 
 
 
 
Linguagens e textos 
 
Informação e 
Comunicação 
 
Saber científico e 
tecnológico   
 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
Pensamento crítico 
e pensamento 
criativo 
 
 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
 

 

Nível 5 

 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos 
previstos nas Aprendizagens Essenciais de Matemática de 
7º ano 

 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos 
previstos nas Aprendizagens Essenciais de Matemática de 
7º ano para resolução de situações-problema. 

 Elabora, com facilidade, uma estratégia de resolução 
totalmente válida, justificando todos os passos. 

 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e 
conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como 
numa perspetiva interdisciplinar. 

    Utiliza, com facilidade, a simbologia e notação 
matemática adequada e apresenta sempre a resposta de 
acordo com o solicitado. 

 Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e 
científico. 

 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta.  

 

Álgebra 

(30%) 

 

 
- Questionários escritos (Testes de avaliação/ 
questões-aula) 
 

- Trabalho do Aluno em Sala de Aula
7 

(rubrica) 
 

 
- Resolução de problemas, (avaliação por 
rubrica) 

 
 

Nível 4 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática de 7º ano 

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática de 7º ano para 
resolução de situações-problema.   

 Elabora uma estratégia de resolução válida, justificando 
quase todos os passos. 

 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um 
modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva 
interdisciplinar. 

 Utiliza a simbologia e notação matemática adequada e 
apresenta a  
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Geometria 
e 

Medida 

(30%) 

 

 
- Questionários escritos (Testes de avaliação/ 
questões-aula) 

 
- Trabalho do Aluno em Sala de Aula

7 

(rubrica) 
 

 
- Apresentação Oral, (avaliação por rubrica) 

 

Conhecimento 
 
 

 resposta de acordo com o solicitado. 

 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e 
científico. 

 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
Nível 3 

 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos 
nas Aprendizagens Essenciais de Matemática de 7º ano. 

 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos 
nas Aprendizagens Essenciais de Matemática de 7º ano 
para resolução de situações-problema.   

  Elabora, com dificuldade, uma estratégia de resolução 
válida, justificando apenas alguns passos. 

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva 
interdisciplinar. 

 Utiliza, com dificuldade, a simbologia e notação matemática 
adequada e, nem sempre apresenta a resposta de acordo 
com o solicitado. 

 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e 
científico. 

 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

 
Organização e 

Tratamento 
De 

Dados 

(15%) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
- Questionários escritos (Testes de avaliação/ 
questões-aula) 
 

- Trabalho do Aluno em Sala de Aula
7 

(rubrica) 
 

 
 

Nível 2 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas 
aprendizagens essenciais Aprendizagens Essenciais de 
Matemática de 7º ano. 

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais Aprendizagens de Matemática de 7º 
ano para resolução de situações-problema.   

 Raramente elabora uma estratégia de resolução válida e 
tem muitas dificuldades em justificar os passos. 

 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e 
conceitos de um modo horizontal e vertical, assim como 
numa perspetiva interdisciplinar. 

 Raramente utiliza a simbologia e notação matemática 
adequada e quase nunca apresenta a resposta de acordo com 
o solicitado. 

 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e 
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científico. 

 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Nível 1 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas 
aprendizagens essenciais Aprendizagens Essenciais de 
Matemática de 7º ano. 

 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática de 7º ano para 
resolução de situações-problema. 

   Não elabora uma estratégia de resolução válida, nem 
justifica quaisquer passos. 

 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das 
diferentes disciplinas. 

 Não utiliza a simbologia e notação matemática adequada e 
nunca apresenta a resposta de acordo com o solicitado. 

 Não manuseia os materiais com rigor técnico e científico. 

 Não realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em 
diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, 
artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando 
uma linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário 
diversificado. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da 
disciplina. 

 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto 
discursivo, recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, 
organizando corretamente a informação transmitida e 
conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 
Nível 4 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada 
em diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, 



234 
 

técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, 
fluência, utilizando uma linguagem clara e objetiva, 
recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem 
científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao 
contexto discursivo, recorrendo a linguagem verbal e não 
verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita 
frequência, organizando corretamente a informação 
transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 
Nível 3 

 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e 
adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, 
fluência, utilizando uma linguagem por vezes clara e 
objetiva. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem 
científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto 
discursivo, recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua 
perspetiva, conseguindo, por vezes, explicar o seu 
raciocínio. 

 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 

Nível 2 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e 
tecnológico). 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando 
dificuldades na dicção e na fluência. Utiliza uma linguagem 
pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem 
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científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto 
discursivo, recorrendo raramente a linguagem verbal e não 
verbal. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, 
evidenciando muitas dificuldades em explicar o seu 
raciocínio. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso 
sentido crítico. 

Nível 1 

 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e 
tecnológico). 

 Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta 
muitas dificuldades na dicção, fluência e vocabulário. 

 Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 

 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto 
discursivo e manifesta dificuldades no recurso à linguagem 
verbal e não verbal. 

 Não argumenta nem defende perspetivas. 

 Comunica sem criatividade e sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível 5 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e 
persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os 
professores e os seus pares. 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita 
opiniões diferentes, revelando um elevado espírito 
democrático. 

Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos 

projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 

 Participa na maioria das tarefas com empenho e 
persistência. 

 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com 
os professores e os seus pares. 
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 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita 
opiniões diferentes, revelando espírito democrático. 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, 
participando de forma pertinente e construtiva, quer nas 
tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 3 

 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e 
persistência. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os 
professores e os seus pares. 

 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, 
revelando, por vezes, espírito democrático. 

 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas 
das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
 

Nível 2 

  Participa em algumas das tarefas, revelando pouco 
empenho persistência. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os 
professores e os seus pares. 

 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, 
opiniões diferentes. 

 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

Nível 1 

 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de 
persistência. 

 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os 
professores e os seus pares. 

 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo 
professor, respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, 
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preocupando-se com a apresentação dos trabalhos/caderno 
diário. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, 
a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala 
de aula). 

 

Nível 4 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas 
pelo professor, respeitando a estrutura dos guiões pré-
definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, 
preocupando-se com a apresentação dos trabalhos/caderno 
diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, 
a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 
 
 
 
 

 
Nível 3 

 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções 
dadas pelo professor, não respeitando, por vezes, a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se 
com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente. 

 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, 
a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível 2 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo 
professor, não respeitando a estrutura dos guiões pré-
definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, 
demonstrando pouca preocupação com a apresentação dos 
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trabalhos/caderno diário. 

 Age, por vezes, eticamente. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala 
de aula. 

Nível 1 

 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
nem respeita a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se 
preocupa com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Quase nunca age eticamente. 

 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 

  



239 
 

Critérios de Avaliação – Matemática/8º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 
 

PROCESSOS DE RECOLHA DE 
INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS 

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Números 
e 

Operações 

(25%) 

 
- Questionários escritos (Testes de 
avaliação/ questões-aula) 

 

- Trabalho do Aluno em Sala de 
Aula

7 
(rubrica)

 

- Resolução de problemas (rubrica) 

 
 
 
 
 
Linguagens e textos 
 
Informação e 
Comunicação 
 
Saber científico e 
tecnológico 
 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 
Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
 

Conhecimento 
 
 

Nível 5 

 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática de 8º ano 

 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática de 8º ano para resolução de situações-
problema. 

 Elabora, com facilidade, uma estratégia de resolução totalmente válida, 
justificando todos os passos. 

 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

    Utiliza, com facilidade, a simbologia e notação matemática adequada e 
apresenta sempre a resposta de acordo com o solicitado. 

 Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

Álgebra 

(40%) 

- Questionários escritos (Testes de 
avaliação/ questões-aula) 
 

- Trabalho do Aluno em Sala de 
Aula

7
(rubrica)

 

Resolução de problemas, (rubrica) 

Nível 4 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de 
Matemática de 8º ano 

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de 
Matemática de 8º ano para resolução de situações-problema. 

 Elabora uma estratégia de resolução válida, justificando quase todos os passos. 

 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Utiliza a simbologia e notação matemática adequada e apresenta a resposta de 
acordo com o solicitado. 

 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
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Geometria 
e 

Medida 

(25%) 

 

 

 
 

- Questionários escritos (Testes de 
avaliação/ questões-aula) 
 

- Trabalho do Aluno em Sala de 
Aula

7 
(rubrica)

 

 

 

 

Nível 3 

 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais de Matemática de 8º ano. 

 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais de Matemática de 8º ano para resolução de situações-problema. 

  Elabora, com dificuldade, uma estratégia de resolução válida, justificando apenas 
alguns passos. 

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Utiliza, com dificuldade, a simbologia e notação matemática adequada e, nem 
sempre apresenta a resposta de acordo com o solicitado. 

 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

Organização e 
Tratamento de 

Dados 
(10%) 

- Questionários escritos (Testes de 
avaliação/ questões-aula) 
 

- Trabalho do Aluno em Sala de 
Aula

7 
(rubrica)

 

 
- Apresentação Oral, (avaliação por 
rubrica) 

Nível 2 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais Aprendizagens Essenciais de Matemática de 8º ano. 

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais Aprendizagens de Matemática de 8º ano para resolução de situações-
problema. 

 Raramente elabora uma estratégia de resolução válida e tem muitas dificuldades 
em justificar os passos. 

 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Raramente utiliza a simbologia e notação matemática adequada e quase nunca 
apresenta a resposta de acordo com o solicitado. 

 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Nível 1 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais Aprendizagens Essenciais de Matemática de 8º ano. 

 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
de Matemática de 9º ano para resolução de situações-problema. 

   Não elabora uma estratégia de resolução válida, nem justifica quaisquer passos. 

 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 

 Não utiliza a simbologia e notação matemática adequada e nunca apresenta a 
resposta de acordo com o solicitado. 

 Não manuseia os materiais com rigor técnico e científico. 

 Não realiza corretamente as tarefas. 
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Comunicação 
 
 

Nível 5 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara 
e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 
Nível 4 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da 
disciplina. 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, 
recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 

Nível 3 

 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
linguagem por vezes clara e objetiva. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da 
disciplina. 

 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 
a linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por 
vezes, explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 
Nível 2 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 
escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na 



242 
 

fluência. Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da 
disciplina. 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 
raramente a linguagem verbal e não verbal. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 
dificuldades em explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 
Nível 1 

 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta muitas dificuldades na 
dicção, fluência e vocabulário. 

 Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 

 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo e 
manifesta dificuldades no recurso à linguagem verbal e não verbal. 

 Não argumenta nem defende perspetivas. 

 Comunica sem criatividade e sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível 5 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático. 

Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 

 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 
seus pares. 

 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando espírito democrático. 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

Nível 3 

 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 

 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 
espírito democrático. 
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 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 
projetos de âmbito escolar. 

Nível 2 

  Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho persistência. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 
pares. 

 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 
aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 1 

 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 

 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 

 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

Nível 4 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

Nível 3 

 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente. 

 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

Nível 2 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
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 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 
preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age, por vezes, eticamente. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível 1 

 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Quase nunca age eticamente. 

 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta 
da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Matemática/9º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 
 

PROCESSOS DE RECOLHA DE 
INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Números 
e 

Operações 

(25%) 

 
- Questionários escritos (Testes de 
avaliação/ questões-aula) 

 
- Trabalho do Aluno em Sala de 
Aula

7 
(rubrica)

 

 

 
 
 
 
 
Linguagens e textos 
 
Informação e 
Comunicação 
 
Saber científico e 
tecnológico   
 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 
Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
 

Conhecimento 
 
 

Nível 5 

 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática de 9º ano 

 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática de 9º ano para resolução de situações-
problema. 

 Elabora, com facilidade, uma estratégia de resolução totalmente válida, 
justificando todos os passos. 

 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

    Utiliza, com facilidade, a simbologia e notação matemática adequada e 
apresenta sempre a resposta de acordo com o solicitado. 

 Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta.  

Álgebra 

(30%) 

- Questionários escritos (Testes de 
avaliação/ questões-aula) 
 

- Trabalho do Aluno em Sala de 

Aula
7 

(rubrica)
 

 

 

- Resolução de problemas (rubrica) 

Nível 4 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de 
Matemática de 9º ano 

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais de 
Matemática de 9º ano para resolução de situações-problema.   

 Elabora uma estratégia de resolução válida, justificando quase todos os passos. 

 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Utiliza a simbologia e notação matemática adequada e apresenta a resposta de 
acordo com o solicitado. 

 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
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Geometria 
e 

Medida 

(30%) 

 

 

 
 

- Questionários escritos (Testes de 
avaliação/ questões-aula) 
 

- Trabalho do Aluno em Sala de 
Aula

7 
(rubrica)

 

 
- Resolução de problemas (rubrica) 

 

-Apresentação Oral (rubrica) 

Nível 3 

 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais de Matemática de 9º ano. 

 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais de Matemática de 9º ano para resolução de situações-problema.   

  Elabora, com dificuldade, uma estratégia de resolução válida, justificando apenas 
alguns passos. 

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Utiliza, com dificuldade, a simbologia e notação matemática adequada e, nem 
sempre apresenta a resposta de acordo com o solicitado. 

 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

Organização e 
Tratamento de 

Dados 
(15%) 

- Questionários escritos (Testes de 
avaliação/ questões-aula) 
 

- Trabalho do Aluno em Sala de 

Aula
7 

(rubrica)
 

 

 

- Apresentação Oral (rubrica) 

Nível 2 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais Aprendizagens Essenciais de Matemática de 9º ano. 

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais Aprendizagens de Matemática de 9º ano para resolução de situações-
problema.   

 Raramente elabora uma estratégia de resolução válida e tem muitas dificuldades 
em justificar os passos. 

 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Raramente utiliza a simbologia e notação matemática adequada e quase nunca 
apresenta a resposta de acordo com o solicitado. 

 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Nível 1 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais Aprendizagens Essenciais de Matemática de 9º ano. 

 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
de Matemática de 9º ano para resolução de situações-problema. 

   Não elabora uma estratégia de resolução válida, nem justifica quaisquer passos. 

 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 

 Não utiliza a simbologia e notação matemática adequada e nunca apresenta a 
resposta de acordo com o solicitado. 

 Não manuseia os materiais com rigor técnico e científico. 

 Não realiza corretamente as tarefas. 
 
 
 



247 
 

Comunicação 
 
 

Nível 5 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara 
e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 
Nível 4 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da 
disciplina. 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, 
recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 

Nível 3 

 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
linguagem por vezes clara e objetiva. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da 
disciplina. 

 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 
a linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por 
vezes, explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 
Nível 2 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 
escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na 
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fluência. Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da 
disciplina. 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 
raramente a linguagem verbal e não verbal. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 
dificuldades em explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 
Nível 1 

 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta muitas dificuldades na 
dicção, fluência e vocabulário. 

 Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 

 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo e 
manifesta dificuldades no recurso à linguagem verbal e não verbal. 

 Não argumenta nem defende perspetivas. 

 Comunica sem criatividade e sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível 5 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático. 

Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 

 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 
seus pares. 

 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando espírito democrático. 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

Nível 3 

 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 

 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 
espírito democrático. 
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 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 
projetos de âmbito escolar. 

Nível 2 

  Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho persistência. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 
pares. 

 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 
aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 1 

 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 

 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 

 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

Nível 4 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

Nível 3 

 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente. 

 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

Nível 2 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
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 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 
preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age, por vezes, eticamente. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível 1 

 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Quase nunca age eticamente. 

 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta 
da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Matemática A/10º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 
 

PROCESSOS DE RECOLHA DE 
INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 

 

Geometria 

(40%) 

 

 
 

- Questionários escritos (Testes de 
avaliação/ questões-aula) 
 

- Trabalho do Aluno em Sala de Aula
7 

(rubrica) 

 
- Resolução de problemas (rubrica) 

 
 

 
 
 
 
 
Linguagens e textos 
 
Informação e 
Comunicação 
 
Saber científico e 
tecnológico   
 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 
 
Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Conhecimento 
 

 

Nível (18-20) 

 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos 
previstos nas Aprendizagens Essenciais de Matemática de 
10º ano 

 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos 
previstos nas Aprendizagens Essenciais de Matemática de 
10º ano para resolução de situações-problema. 

 Elabora, com facilidade, uma estratégia de resolução 
totalmente válida, justificando todos os passos. 

 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e 
conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como 
numa perspetiva interdisciplinar. 

    Utiliza, com facilidade, a simbologia e notação 
matemática adequada e apresenta sempre a resposta de 
acordo com o solicitado. 

 Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e 
científico. 

 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

 

 

Funções 

(60%) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
- Questionários escritos (Testes de 
avaliação/ questões-aula) 
 

- Trabalho do Aluno em Sala de Aula
7 

(rubrica) 
 

- Resolução de problemas ( rubrica) 
 
 
 
 

 

 

Nível (14-17) 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática de 10º ano 

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática de 10º ano para 
resolução de situações-problema.   

 Elabora uma estratégia de resolução válida, justificando 
quase todos os passos. 

 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um 
modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva 
interdisciplinar. 

 Utiliza a simbologia e notação matemática adequada e 
apresenta a resposta de acordo com o solicitado. 

 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e 
científico. 



252 
 

 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
Nível (10-13) 

 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos 
previstos nas Aprendizagens Essenciais de Matemática de 
10º ano. 

 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos 
nas Aprendizagens Essenciais de Matemática de 10º ano 
para resolução de situações-problema.   

  Elabora, com dificuldade, uma estratégia de resolução 
válida, justificando apenas alguns passos. 

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva 
interdisciplinar. 

 Utiliza, com dificuldade, a simbologia e notação 
matemática adequada e, nem sempre apresenta a 
resposta de acordo com o solicitado. 

 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e 
científico. 

 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
Nível (8-9) 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos 
nas aprendizagens essenciais Aprendizagens Essenciais de 
Matemática de 10º ano. 

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais Aprendizagens de Matemática de 
10º ano para resolução de situações-problema.   

 Raramente elabora uma estratégia de resolução válida e 
tem muitas dificuldades em justificar os passos. 

 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e 
conceitos de um modo horizontal e vertical, assim como 
numa perspetiva interdisciplinar. 

 Raramente utiliza a simbologia e notação matemática 
adequada e quase nunca apresenta a resposta de acordo 
com o solicitado. 

 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico 
e científico. 

 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 



253 
 

Nível (0-7) 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos 
nas aprendizagens essenciais Aprendizagens Essenciais de 
Matemática de 10º ano. 

 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática de 10º ano para 
resolução de situações-problema. 

   Não elabora uma estratégia de resolução válida, nem 
justifica quaisquer passos. 

 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das 
diferentes disciplinas. 

 Não utiliza a simbologia e notação matemática adequada e 
nunca apresenta a resposta de acordo com o solicitado. 

 Não manuseia os materiais com rigor técnico e científico. 
 Não realiza corretamente as tarefas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nível (18-20) 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em 
diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, 
artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando 
uma linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário 
diversificado. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da 
disciplina. 

 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto 
discursivo, recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, 
organizando corretamente a informação transmitida e 
conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 

Nível (14-17) 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada 
em diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, 
técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, 
fluência, utilizando uma linguagem clara e objetiva, 
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Comunicação 
 
 

recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem 
científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao 
contexto discursivo, recorrendo a linguagem verbal e não 
verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita 
frequência, organizando corretamente a informação 
transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 
Nível (10-13) 

 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e 
adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, 
fluência, utilizando uma linguagem por vezes clara e 
objetiva. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem 
científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto 
discursivo, recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua 
perspetiva, conseguindo, por vezes, explicar o seu 
raciocínio. 

 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 
Nível (8-9) 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em 
diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, 
artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando 
dificuldades na dicção e na fluência. Utiliza uma linguagem 
pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem 
científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto 
discursivo, recorrendo raramente a linguagem verbal e não 
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verbal. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, 
evidenciando muitas dificuldades em explicar o seu 
raciocínio. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso 
sentido crítico. 

Nível (0-7) 

 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e 
tecnológico). 

 Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta 
muitas dificuldades na dicção, fluência e vocabulário. 

 Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 

 Não consegue expressar-se de forma adequada ao 
contexto discursivo e manifesta dificuldades no recurso à 
linguagem verbal e não verbal. 

 Não argumenta nem defende perspetivas. 

 Comunica sem criatividade e sentido crítico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nível (18-20) 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e 
persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os 
professores e os seus pares. 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita 
opiniões diferentes, revelando um elevado espírito 
democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de 
forma pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível (14-17) 

 Participa na maioria das tarefas com empenho e 
persistência. 

 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com 
os professores e os seus pares. 

 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita 
opiniões diferentes, revelando espírito democrático. 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, 
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Participação 
 
 

participando de forma pertinente e construtiva, quer nas 
tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível (10-13) 

 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e 
persistência. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os 
professores e os seus pares. 

 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, 
revelando, por vezes, espírito democrático. 

 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas 
das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível (8-9) 

 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco 
empenho e persistência. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os 
professores e os seus pares. 

 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, 
opiniões diferentes. 

 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

Nível (0-7) 

 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de 
persistência. 

 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os 
professores e os seus pares. 

 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 
 
 
 
 

 
 

Responsabilidade 
 

Nível (18-20) 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo 
professor, respeitando a estrutura dos guiões pré-
definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, 
preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno 
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 (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as regras 
de conduta da sala de aula). 

 

Nível (14-17) 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas 
pelo professor, respeitando a estrutura dos guiões pré-
definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, 
preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala 
de aula. 

Nível (10-13) 

 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções 
dadas pelo professor, não respeitando, por vezes, a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se 
com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente. 

 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da 
sala de aula. 

Nível (8-9) 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo 
professor, não respeitando a estrutura dos guiões pré-
definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, 
demonstrando pouca preocupação com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Age, por vezes, eticamente. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala 
de aula. 

Nível (0-7) 

 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
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nem respeita a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se 
preocupa com a apresentação dos trabalhos/caderno 
diário. 

 Quase nunca age eticamente. 

 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Matemática A / 11.º ano de escolaridade – 2021 / 2022 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 
 

PROCESSOS DE RECOLHA DE 
INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 

 

Trigonometria 

Geometria analítica no 

plano e no espaço 

(45%) 

 

 
 

- Questionários escritos (Testes de 
avaliação / questões-aula) 
 

- Trabalho do Aluno em Sala de Aula
7 

(rubrica) 
 

 
- Resolução de problemas (rubrica) 

 
 

 
 
 
 
 
Linguagens e textos 
 
Informação e 
Comunicação 
 
Saber científico e 
tecnológico   
 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 
 
Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Conhecimento 
 

 

Nível (18-20) 

 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos 
previstos nas Aprendizagens Essenciais de Matemática do 
11.º ano 

 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos 
previstos nas Aprendizagens Essenciais de Matemática do 
11.º ano para resolução de situações-problema. 

 Elabora, com facilidade, uma estratégia de resolução 
totalmente válida, justificando todos os passos. 

 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e 
conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como 
numa perspetiva interdisciplinar. 

 Utiliza, com facilidade, a simbologia e notação matemática 
adequada e apresenta sempre a resposta de acordo com o 
solicitado. 

 Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

 

 

Sucessões 

Funções reais de 

variável real 

(45%) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Estatística 
(10%) 

 

 
 
 
 

 
- Questionários escritos (Testes de 
avaliação/ questões-aula) 
 

-Trabalho do Aluno em Sala de Aula
7 

(rubrica) 
 

 
- Resolução de problemas (rubrica) 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nível (14-17) 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática do 11.º ano 

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática do 11.º ano para 
resolução de situações-problema. 

 Elabora uma estratégia de resolução válida, justificando 
quase todos os passos. 

 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um 
modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva 
interdisciplinar. 

 Utiliza a simbologia e notação matemática adequada e 
apresenta a resposta de acordo com o solicitado. 

 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e 
científico. 

 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
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- Questionários escritos (Testes de 
avaliação/ questões-aula) 

 
- Trabalho do Aluno em Sala de Aula

7 

(rubrica) 
 

 
Resolução de problemas (rubrica) 
 

Nível (10-13) 

 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos 
nas Aprendizagens Essenciais de Matemática do 11.º ano. 

 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos 
nas Aprendizagens Essenciais de Matemática do 11.º ano 
para resolução de situações-problema.   

  Elabora, com dificuldade, uma estratégia de resolução 
válida, justificando apenas alguns passos. 

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva 
interdisciplinar. 

 Utiliza, com dificuldade, a simbologia e notação matemática 
adequada e, nem sempre apresenta a resposta de acordo 
com o solicitado. 

 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e 
científico. 

 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
Nível (8-9) 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas 
aprendizagens essenciais Aprendizagens Essenciais de 
Matemática do 11.º ano. 

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais Aprendizagens de Matemática do 
11.º ano para resolução de situações-problema. 

 Raramente elabora uma estratégia de resolução válida e tem 
muitas dificuldades em justificar os passos. 

 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e 
conceitos de um modo horizontal e vertical, assim como numa 
perspetiva interdisciplinar. 

 Raramente utiliza a simbologia e notação matemática 
adequada e quase nunca apresenta a resposta de acordo com 
o solicitado. 

 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e 
científico. 

 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 
Nível (0-7) 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas 
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aprendizagens essenciais Aprendizagens Essenciais de 
Matemática do 11.º ano. 

 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática do 11.º ano para 
resolução de situações-problema. 

 Não elabora uma estratégia de resolução válida, nem justifica 
quaisquer passos. 

 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das 
diferentes disciplinas. 

 Não utiliza a simbologia e notação matemática adequada e 
nunca apresenta a resposta de acordo com o solicitado. 

 Não manuseia os materiais com rigor técnico e científico. 
 Não realiza corretamente as tarefas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nível (18-20) 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e 
tecnológico). 

 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando 
uma linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário 
diversificado. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da 
disciplina. 

 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto 
discursivo, recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, 
organizando corretamente a informação transmitida e 
conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 
 

Nível (14-17) 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em 
diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, 
artístico e tecnológico). 

 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, 
fluência, utilizando uma linguagem clara e objetiva, 
recorrendo a vocabulário diversificado. 
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Comunicação 
 
 

 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem 
científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao 
contexto discursivo, recorrendo a linguagem verbal e não 
verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita 
frequência, organizando corretamente a informação 
transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 
Nível (10-13) 

 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada 
em diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, 
técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, 
fluência, utilizando uma linguagem por vezes clara e objetiva. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem 
científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto 
discursivo, recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua 
perspetiva, conseguindo, por vezes, explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 
Nível (8-9) 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e 
tecnológico). 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando 
dificuldades na dicção e na fluência. Utiliza uma linguagem 
pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem 
científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto 
discursivo, recorrendo raramente a linguagem verbal e não 
verbal. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, 
evidenciando muitas dificuldades em explicar o seu 



263 
 

raciocínio. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido 
crítico. 

Nível (0-7) 

 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e 
tecnológico). 

 Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta 
muitas dificuldades na dicção, fluência e vocabulário. 

 Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 

 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto 
discursivo e manifesta dificuldades no recurso à linguagem 
verbal e não verbal. 

 Não argumenta nem defende perspetivas. 

 Comunica sem criatividade e sentido crítico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nível (18-20) 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e 
persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os 
professores e os seus pares. 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita 
opiniões diferentes, revelando um elevado espírito 
democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de 
forma pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível (14-17) 

 Participa na maioria das tarefas com empenho e 
persistência. 

 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os 
professores e os seus pares. 

 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita 
opiniões diferentes, revelando espírito democrático. 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, 
participando de forma pertinente e construtiva, quer nas 
tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível (10-13) 
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Participação 
 
 

 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e 
persistência. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os 
professores e os seus pares. 

 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, 
revelando, por vezes, espírito democrático. 

 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas 
das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível (8-9) 

 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho 
e persistência. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os 
professores e os seus pares. 

 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, 
opiniões diferentes. 

 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

Nível (0-7) 

 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de 
persistência. 

 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os 
professores e os seus pares. 

 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 
 
 
 
 

 
 

Responsabilidade 
 
 

Nível (18-20) 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo 
professor, respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, 
preocupando-se com a apresentação dos trabalhos/caderno 
diário. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, 
a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala 
de aula). 

 

Nível (14-17) 
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 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas 
pelo professor, respeitando a estrutura dos guiões pré-
definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, 
preocupando-se com a apresentação dos trabalhos/caderno 
diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, 
a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível (10-13) 

 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções 
dadas pelo professor, não respeitando, por vezes, a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se 
com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente. 

 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, 
a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível (8-9) 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo 
professor, não respeitando a estrutura dos guiões pré-
definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, 
demonstrando pouca preocupação com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Age, por vezes, eticamente. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala 
de aula. 

Nível (0-7) 

 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
nem respeita a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se 
preocupa com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Quase nunca age eticamente. 

 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta da sala de aula. 



266 
 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Matemática A/12º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 
 

PROCESSOS DE RECOLHA 
DE INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 

 

Funções 

(60%) 

 

 
 

- Questionários escritos 
(Testes de avaliação/ 
questões-aula) 
 

- Trabalho do Aluno em 
Sala de Aula

7 

(rubrica) 
 

-Resolução de problemas 
(rubrica) 

 
 

 
 
 
 
 
Linguagens e textos 
 
Informação e 
Comunicação 
 
Saber científico e 
tecnológico   
 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 
 
Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Conhecimento 
 

 

Nível (18-20) 

 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática de 12º ano 

 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática de 12º ano para resolução de 
situações-problema. 

 Elabora, com facilidade, uma estratégia de resolução totalmente válida, 
justificando todos os passos. 

 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um 
modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

    Utiliza, com facilidade, a simbologia e notação matemática adequada e 
apresenta sempre a resposta de acordo com o solicitado. 

 Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

 

 

Números Complexos  

(20%) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Probabilidade  
e  

Cálculo Combinatório 
(20%) 

 
 
 
 
 

- Questionários escritos 
(Testes de avaliação/ 
questões-aula) 
 

- Trabalho do Aluno em 
Sala de Aula

7 

(rubrica) 
 

 
 
 
 
 

Nível (14-17) 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais de Matemática de 12º ano 

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais de Matemática de 12º ano para resolução de situações-
problema.   

 Elabora uma estratégia de resolução válida, justificando quase todos os 
passos. 

 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Utiliza a simbologia e notação matemática adequada e apresenta a 
resposta de acordo com o solicitado. 

 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
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- Questionários escritos 
(Testes de avaliação/ 
questões-aula) 

 
- Trabalho do Aluno em 
Sala de Aula

7 

(rubrica) 
 

 
- Apresentação Oral  
(rubrica) 
 

Nível (10-13) 

 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática de 7º ano. 

 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais de Matemática de 7º ano para resolução de 
situações-problema.   

  Elabora, com dificuldade, uma estratégia de resolução válida, justificando 
apenas alguns passos. 

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Utiliza, com dificuldade, a simbologia e notação matemática adequada e, 
nem sempre apresenta a resposta de acordo com o solicitado. 

 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
Nível (8-9) 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas 
aprendizagens essenciais Aprendizagens Essenciais de Matemática de 7º 
ano. 

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais Aprendizagens de Matemática de 7º ano para resolução de 
situações-problema.   

 Raramente elabora uma estratégia de resolução válida e tem muitas 
dificuldades em justificar os passos. 

 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um 
modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Raramente utiliza a simbologia e notação matemática adequada e quase 
nunca apresenta a resposta de acordo com o solicitado. 

 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 
Nível (0-7) 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas 
aprendizagens essenciais Aprendizagens Essenciais de Matemática de 7º 
ano. 

 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais de Matemática de 7º ano para resolução de situações-
problema. 

   Não elabora uma estratégia de resolução válida, nem justifica quaisquer 
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passos. 

 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes 
disciplinas. 

 Não utiliza a simbologia e notação matemática adequada e nunca 
apresenta a resposta de acordo com o solicitado. 

 Não manuseia os materiais com rigor técnico e científico. 
 Não realiza corretamente as tarefas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicação 
 
 

Nível (18-20) 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, 
recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar 
de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 
 
 

Nível (14-17) 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando 
uma linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica 
da disciplina. 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, 
recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, 
organizando corretamente a informação transmitida e conseguindo 
explicar e clarificar o seu raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 
Nível (10-13) 

 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em 
diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e 
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tecnológico). 

 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando 
uma linguagem por vezes clara e objetiva. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da 
disciplina. 

 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, 
recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, 
conseguindo, por vezes, explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 
Nível (8-9) 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e 
na fluência. Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário 
restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da 
disciplina. 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, 
recorrendo raramente a linguagem verbal e não verbal. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando 
muitas dificuldades em explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 
Nível (0-7) 

 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta muitas dificuldades 
na dicção, fluência e vocabulário. 

 Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 

 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo e 
manifesta dificuldades no recurso à linguagem verbal e não verbal. 

 Não argumenta nem defende perspetivas. 

 Comunica sem criatividade e sentido crítico. 

 
 
 
 

Nível (18-20) 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 
seus pares. 
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Participação 
 
 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões 
diferentes, revelando um elevado espírito democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente 
e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

Nível (14-17) 

 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores 
e os seus pares. 

 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões 
diferentes, revelando espírito democrático. 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível (10-13) 

 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e 
os seus pares. 

 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por 
vezes, espírito democrático. 

 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível (8-9) 

 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e 
persistência. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os 
seus pares. 

 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões 
diferentes. 

 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas 
tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível (0-7) 

 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 

 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus 
pares. 

 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
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Responsabilida
de 

 
 

Nível (18-20) 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

 

Nível (14-17) 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se 
com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade 
e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível (10-13) 

 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo 
professor, não respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-
definidos. 

 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente. 

 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade 
e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível (8-9) 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 
preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age, por vezes, eticamente. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível (0-7) 

 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita 
a estrutura dos guiões pré-definidos. 
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 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Quase nunca age eticamente. 

 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação –  Biologia e Geologia / 10º Ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Geologia e Métodos  
20% 
 
Estrutura e Dinâmica 
da Geosfera  
30% 
 
 
Diversidade, e 
Organização 
Biológica e Obtenção 
de matéria  
 25% 
 
 
Distribuição de 
matéria e 
Transformação e 
utilização de matéria 
pelos seres  
25% 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Testes escritos 
e/ou Questões 
aulas 
 
Questionários 
prático-
laboratoriais 
e/ou 
Relatórios 
(Rubrica)  
 
Trabalho de 
pesquisa 
(rúbrica) e/ou 
Póster 
científico 
(rúbrica)  
 
Apresentação 
oral (rúbrica)   
 
Trabalho 
laboratorial 
(rubrica) 
 
Trabalho do 
Aluno em Sala 
de Aula

7 

(Rubrica) 
 
 
 
 

 
 
Linguagens e 
textos 
 
Informação e 
Comunicação 

 
Saber científico e 
tecnológico   

 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
Bem-estar, saúde 
e ambiente 
 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

Conhecimento 
 

Nível (18-20) 
 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais. 
 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais para resolução de situações-problema. 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal 

e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa sempre vocabulário científico próprio da disciplina.  
 Explora, de forma eficaz, acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a 

natureza do conhecimento científico. 
 Formula e comunica, sempre, opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e 

relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 
 Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
 Revela excelente desempenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Analisa, com bastante rigor os procedimentos e os resultados experimentais. 
 Regista com bastante rigor e organizadamente os dados das atividades laboratoriais e 

experimentais.  
 Interpreta sempre de forma adequada estudos experimentais com dispositivos de 

controlo e variáveis controladas, dependentes e independentes, triando sempre 
conclusões corretas. 

 Pesquisa e sistematiza informações, integrando sempre saberes prévios, para construir 
novos conhecimentos. 

 Realiza corretamente todas as tarefas. 
 

Nível (14-17) 
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais. 
 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 

resolução de situações-problema. 
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 

assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa frequentemente, vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Explora, a maioria, dos acontecimentos atuais e históricos, que documentem a natureza 
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do conhecimento científico. 
 Formula e comunica quase sempre, opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e 

relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 
 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
 Revela, bom, desempenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Analisa, com rigor os procedimentos e os resultados experimentais. 
 Regista com rigor e organizadamente os dados das atividades laboratoriais e 

experimentais.  
 Interpreta sempre de forma adequada estudos experimentais com dispositivos de 

controlo e variáveis controladas, dependentes e independentes, tirando quase sempre 
conclusões corretas. 

 Pesquisa e sistematiza informações, integrando quase sempre saberes prévios, para 
construir novos conhecimentos. 

 Realiza frequentemente as tarefas de forma correta. 
 

Nível (10-13) 
 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais. 
 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos Aprendizagens Essenciais para 

resolução de situações-problema. 
 Relaciona, alguns, conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim 

como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa, por vezes vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Explora, alguns acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a natureza do 

conhecimento científico. 
 Formula e comunica, por vezes, opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e 

relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 
 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Revela, razoável, empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Analisa, com pouco rigor, os procedimentos e os resultados experimentais. 
 Regista com dificuldade os dados das atividades laboratoriais e experimentais.  
 Interpreta a maioria dos estudos experimentais com dispositivos de controlo e variáveis 

controladas, dependentes e independentes, tirando por vezes conclusões corretas. 
 Pesquisa e sistematiza, com alguma dificuldade, informações, não integrando sempre 

saberes prévios, para construir novos conhecimentos. 
 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
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Nível (8-9) 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais. 
  Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 

para resolução de situações-problema. 
 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Apresenta dificuldades na exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que 

documentem a natureza do conhecimento científico. 
 Apresenta muitas dificuldades na formulação e comunicação de opiniões críticas, 

cientificamente fundamentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente. 

 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Revela, fraco, empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Raramente analisa os procedimentos e os resultados experimentais. 
 Regista com muita dificuldade, os dados das atividades laboratoriais e experimentais. 
 Raramente interpreta estudos experimentais com dispositivos de controlo e variáveis 

controladas, dependentes e independentes, não tirando conclusões corretas. 
 Pesquisa e sistematiza, com muita dificuldade, informações e não integra saberes 

prévios, para construir novos conhecimentos. 
 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 
 

Nível (1-7) 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais. 
 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 

resolução de situações-problema. 
 Não usa vocabulário científico próprio da disciplina.  
 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
 Não explora acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a natureza do 

conhecimento científico. 
 Não consegue formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e 

relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 
 
 Não manuseia os materiais com rigor técnico e científico. 
 Não revela empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e experimentais. 
 Não analisa os procedimentos e os resultados experimentais. 
 Não regista os dados das atividades experimentais. 
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 Não interpreta estudos experimentais com dispositivos de controlo e variáveis 
controladas, dependente e independentes, não tirando conclusões corretas. 

 Não pesquisa a partir de fontes diversas. 
 Não realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 

Nível (18-20) 
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e 

objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem 

verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente 

a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu 
raciocínio, baseando-se em conhecimento científico. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 
Nível (14-17) 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico e tecnológico). 

 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 

Nível (10-13) 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 

linguagem por vezes clara e objetiva. 
 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por vezes, 

explicar o seu raciocínio. 
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 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 
Nível (8-9) 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 
escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência. 
Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 

raramente a linguagem verbal e não verbal. 
 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 

dificuldades em explicar o seu raciocínio. 
 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

Nível (1-7) 
 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, 

técnico, artístico e tecnológico). 
 Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta muitas dificuldades na dicção, 

fluência e vocabulário. 
 Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 
 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo e manifesta 

dificuldades no recurso à linguagem verbal e não verbal. 
 Não argumenta nem defende perspetivas. 
 Comunica sem criatividade e sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível (18-20) 
 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 

um elevado espírito democrático. 
 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 

quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível (14-17) 
 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 

espírito democrático. 
 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível (10-13) 
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 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 

espírito democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos 

de âmbito escolar. 

Nível (8-9) 
 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, 

quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível (1-7) 
 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível (18-20) 
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura 

e as orientações/procedimentos pré-definidos. 
 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 

dos trabalhos/caderno diário. 
 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
 Cumpre sempre as regras de segurança do laboratório. 

 

Nível (14-17) 
 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 

de conduta da sala de aula. 
 Cumpre quase sempre as regras de segurança no laboratório 

Nível (10-13) 
 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
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respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 

trabalhos/caderno diário. 
 Nem sempre age eticamente. 
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 

de conduta da sala de aula. 
 Cumpre parcialmente as regras de segurança no laboratório. 

Nível (8-9) 
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação 

com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age, por vezes, eticamente. 
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e 

as regras de conduta da sala de aula. 
 Raramente cumpre as regras de segurança no laboratório. 

Nível (1-7) 
 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura 

dos guiões pré-definidos. 
 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação 

dos trabalhos/caderno diário. 
 Quase nunca age eticamente. 
 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala 

de aula. 
 Não cumpre as regras de segurança no laboratório. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação –  Biologia e Geologia / 11º Ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
Renovação e Crescimento 

celular 
e Reprodução 

30% 
 

 
Evolução e sistemática 

20% 
 

Sedimentação e rochas 
sedimentares; Magmatismo 

e rochas magmáticas 
30% 

 
Metamorfismo e Rochas 
Metamórficas e dobras 

15% 
 

Recursos 
5% 

 
 
 
 
 
 
 

 

Testes escritos 
e/ou Questões 
aula 
 
Questionários 
prático-
laboratoriais 
e/ou 
Relatórios 
(Rubrica)  
 
Trabalho de 
pesquisa 
(rúbrica) e/ou 
Póster 
científico 
(rúbrica)  
 
Apresentação 
oral (rúbrica)   
 
Trabalho 
laboratorial 
(rubrica) 
 
 
Trabalho do 
Aluno em Sala 
de Aula

7 

(Rubrica) 
 
 
 

 
 
 
Linguagens e 
textos 
 
Informação e 
Comunicação 

 
Saber científico e 
tecnológico   

 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
Bem-estar, saúde 
e ambiente 
 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

Conhecimento 
 

Nível (18-20) 
 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 
 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa sempre vocabulário científico próprio da disciplina.  
 Explora, de forma eficaz, acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a 

natureza do conhecimento científico. 
 Formula e comunica, sempre, opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e 

relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 
 Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
 Revela excelente desempenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Analisa, com bastante rigor os procedimentos e os resultados experimentais. 
 Regista com bastante rigor e organizadamente os dados das atividades 

laboratoriais e experimentais.  
 Interpreta sempre de forma adequada estudos experimentais com dispositivos de 

controlo e variáveis controladas, dependentes e independentes, triando sempre 
conclusões corretas. 

 Pesquisa e sistematiza informações, integrando sempre saberes prévios, para 
construir novos conhecimentos. 

 Realiza corretamente todas as tarefas. 
 

Nível (14-17) 
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais. 
 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 

resolução de situações-problema. 
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 

vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa frequentemente, vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Explora, a maioria, dos acontecimentos atuais e históricos, que documentem a 
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natureza do conhecimento científico. 
 Formula e comunica quase sempre, opiniões críticas, cientificamente 

fundamentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 
 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
 Revela, bom, desempenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Analisa, com rigor os procedimentos e os resultados experimentais. 
 Regista com rigor e organizadamente os dados das atividades laboratoriais e 

experimentais.  
 Interpreta sempre de forma adequada estudos experimentais com dispositivos de 

controlo e variáveis controladas, dependentes e independentes, tirando quase 
sempre conclusões corretas. 

 Pesquisa e sistematiza informações, integrando quase sempre saberes prévios, 
para construir novos conhecimentos. 

 Realiza frequentemente as tarefas de forma correta. 
 

Nível (10-13) 
 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais. 
 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos Aprendizagens Essenciais 

para resolução de situações-problema. 
 Relaciona, alguns, conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 

assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa, por vezes vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Explora, alguns acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a natureza 

do conhecimento científico. 
 Formula e comunica, por vezes, opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e 

relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 
 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Revela, razoável, empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Analisa, com pouco rigor, os procedimentos e os resultados experimentais. 
 Regista com dificuldade os dados das atividades laboratoriais e experimentais.  
 Interpreta a maioria dos estudos experimentais com dispositivos de controlo e 

variáveis controladas, dependentes e independentes, tirando por vezes conclusões 
corretas. 

 Pesquisa e sistematiza, com alguma dificuldade, informações, não integrando 
sempre saberes prévios, para construir novos conhecimentos. 
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 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
 

Nível (8-9) 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais. 
  Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais para resolução de situações-problema. 
 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Apresenta dificuldades na exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que 

documentem a natureza do conhecimento científico. 
 Apresenta muitas dificuldades na formulação e comunicação de opiniões críticas, 

cientificamente fundamentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade 
e Ambiente. 

 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Revela, fraco, empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Raramente analisa os procedimentos e os resultados experimentais. 
 Regista com muita dificuldade, os dados das atividades laboratoriais e 

experimentais. 
 Raramente interpreta estudos experimentais com dispositivos de controlo e 

variáveis controladas, dependentes e independentes, não tirando conclusões 
corretas. 

 Pesquisa e sistematiza, com muita dificuldade, informações e não integra saberes 
prévios, para construir novos conhecimentos. 

 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 
 

Nível (1-7) 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais. 
 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 

para resolução de situações-problema. 
 Não usa vocabulário científico próprio da disciplina.  
 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
 Não explora acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a natureza do 

conhecimento científico. 
 Não consegue formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente 

fundamentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 
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 Não manuseia os materiais com rigor técnico e científico. 
 Não revela empenho na realização de trabalhos práticos, laboratoriais e 

experimentais. 
 Não analisa os procedimentos e os resultados experimentais. 
 Não regista os dados das atividades experimentais. 
 Não interpreta estudos experimentais com dispositivos de controlo e variáveis 

controladas, dependente e independentes, não tirando conclusões corretas. 
 Não pesquisa a partir de fontes diversas. 
 Não realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 

Nível (18-20) 
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara 

e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio, baseando-se em conhecimento científico. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 

Nível (14-17) 
 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 

(oralidade, escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 

linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da 

disciplina. 
 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 

Nível (10-13) 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 

domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
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 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
linguagem por vezes clara e objetiva. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da 
disciplina. 

 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 
a linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por 
vezes, explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 

Nível (8-9) 
 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na 

fluência. Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 
 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da 

disciplina. 
 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 

raramente a linguagem verbal e não verbal. 
 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 

dificuldades em explicar o seu raciocínio. 
 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

Nível (1-7) 
 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, 

científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta muitas dificuldades na 

dicção, fluência e vocabulário. 
 Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 
 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo e 

manifesta dificuldades no recurso à linguagem verbal e não verbal. 
 Não argumenta nem defende perspetivas. 
 Comunica sem criatividade e sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível (18-20) 
 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 
 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
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construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
Nível (14-17) 

 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 

seus pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando espírito democrático. 
 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

Nível (10-13) 
 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 

espírito democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 

projetos de âmbito escolar. 

Nível (8-9) 
 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 

aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível (1-7) 
 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível (18-20) 
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 

estrutura e as orientações/procedimentos pré-definidos. 
 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
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 Cumpre sempre as regras de segurança do laboratório. 
 

Nível (14-17) 
 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 
 Cumpre quase sempre as regras de segurança no laboratório 

Nível (10-13) 
 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 

respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 

dos trabalhos/caderno diário. 
 Nem sempre age eticamente. 
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 
 Cumpre parcialmente as regras de segurança no laboratório. 

Nível (8-9) 
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 

respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 

preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age, por vezes, eticamente. 
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 
 Raramente cumpre as regras de segurança no laboratório. 

Nível (1-7) 
 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Quase nunca age eticamente. 
 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta 

da sala de aula. 
 Não cumpre as regras de segurança no laboratório. 
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VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação –  Biologia/12º Ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
Reprodução e 
Manipulação da 
Fertilidade  
30% 
 
 
Património Genético   
40% 
 
 
Imunidade e Controlo de 
doenças  
30% 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Testes escritos 
e/ou Questões 
aulas 
e/ou 
Questionários 
prático-
laboratoriais   
 
 
 
Trabalho de 
pesquisa 
(rúbrica) e/ou 
Póster 
científico 
(rúbrica)  
 
 
Apresentação 
oral (rúbrica)   
 
 
Trabalho do 
aluno em sala 
de aula

7 

(Rubrica) 
 
 

 
 

 
 
 
Linguagens e 
textos 
 
Informação e 
Comunicação 

 
Saber científico e 
tecnológico   

 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
Bem-estar, saúde 
e ambiente 
 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

Conhecimento 
 

Nível (18-20) 
 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 
 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa sempre vocabulário científico próprio da disciplina.  
 Explora, de forma eficaz, acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a 

natureza do conhecimento científico. 
 Formula e comunica, sempre, opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e 

relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 
 Analisa, com bastante rigor os procedimentos e os resultados experimentais. 
 Interpreta sempre de forma adequada estudos experimentais com dispositivos de 

controlo e variáveis controladas, dependentes e independentes, triando sempre 
conclusões corretas. 

 Pesquisa e sistematiza informações, integrando sempre saberes prévios, para 
construir novos conhecimentos. 

 Realiza corretamente todas as tarefas. 
 

Nível (14-17) 
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais. 
 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 

resolução de situações-problema. 
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 

vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa frequentemente, vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Explora, a maioria, dos acontecimentos atuais e históricos, que documentem a 

natureza do conhecimento científico. 
 Formula e comunica quase sempre, opiniões críticas, cientificamente 

fundamentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 
 Analisa, com rigor os procedimentos e os resultados experimentais. 
 Interpreta sempre de forma adequada estudos experimentais com dispositivos de 
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controlo e variáveis controladas, dependentes e independentes, tirando quase 
sempre conclusões corretas. 

 Pesquisa e sistematiza informações, integrando quase sempre saberes prévios, 
para construir novos conhecimentos. 

 Realiza frequentemente as tarefas de forma correta. 
 

Nível (10-13) 
 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais. 
 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos Aprendizagens Essenciais 

para resolução de situações-problema. 
 Relaciona, alguns, conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 

assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Usa, por vezes vocabulário científico próprio da disciplina. 
 Explora, alguns acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a natureza 

do conhecimento científico. 
 Formula e comunica, por vezes, opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e 

relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 
 Analisa, com pouco rigor, os procedimentos e os resultados experimentais. 
 Interpreta a maioria dos estudos experimentais com dispositivos de controlo e 

variáveis controladas, dependentes e independentes, tirando por vezes conclusões 
corretas. 

 Pesquisa e sistematiza, com alguma dificuldade, informações, não integrando 
sempre saberes prévios, para construir novos conhecimentos. 

 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
 

Nível (8-9) 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais. 
  Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais para resolução de situações-problema. 
 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo 

horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Apresenta dificuldades na exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que 

documentem a natureza do conhecimento científico. 
 Apresenta muitas dificuldades na formulação e comunicação de opiniões críticas, 

cientificamente fundamentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade 
e Ambiente. 
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 Raramente analisa os procedimentos e os resultados experimentais. 
 Raramente interpreta estudos experimentais com dispositivos de controlo e 

variáveis controladas, dependentes e independentes, não tirando conclusões 
corretas. 

 Pesquisa e sistematiza, com muita dificuldade, informações e não integra saberes 
prévios, para construir novos conhecimentos. 

 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 
 

Nível (1-7) 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais. 
 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 

para resolução de situações-problema. 
 Não usa vocabulário científico próprio da disciplina.  
 Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
 Não explora acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a natureza do 

conhecimento científico. 
 Não consegue formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente 

fundamentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 
 Não analisa os procedimentos e os resultados experimentais. 
 Não interpreta estudos experimentais com dispositivos de controlo e variáveis 

controladas, dependente e independentes, não tirando conclusões corretas. 
 Não pesquisa a partir de fontes diversas. 
 Não realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 

Nível (18-20) 
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara 

e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio, baseando-se em conhecimento científico. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 

Nível (14-17) 
 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
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(oralidade, escrita, científico, técnico e tecnológico). 
 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 

linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da 

disciplina. 
 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 

corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 

Nível (10-13) 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 

domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 

linguagem por vezes clara e objetiva. 
 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da 

disciplina. 
 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 

a linguagem verbal e não verbal. 
 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por 

vezes, explicar o seu raciocínio. 
 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 

Nível (8-9) 
 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 

escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na 

fluência. Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 
 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da 

disciplina. 
 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 

raramente a linguagem verbal e não verbal. 
 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 

dificuldades em explicar o seu raciocínio. 
 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

Nível (1-7) 
 Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, 

científico, técnico, artístico e tecnológico). 
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 Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta muitas dificuldades na 
dicção, fluência e vocabulário. 

 Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 
 Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo e 

manifesta dificuldades no recurso à linguagem verbal e não verbal. 
 Não argumenta nem defende perspetivas. 
 Comunica sem criatividade e sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível (18-20) 
 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 
 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível (14-17) 
 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 

seus pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando espírito democrático. 
 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 

Nível (10-13) 
 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 

espírito democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 

projetos de âmbito escolar. 

Nível (8-9) 
 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 

pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 
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aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
Nível (1-7) 

 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível (18-20) 
 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 

estrutura e as orientações/procedimentos pré-definidos. 
 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
 

Nível (14-17) 
 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 

respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Age eticamente, respeitando os outros. 
 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 
 

Nível (10-13) 
 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 

respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 

dos trabalhos/caderno diário. 
 Nem sempre age eticamente. 
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula. 
 

Nível (8-9) 
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 

respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 

preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
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 Age, por vezes, eticamente. 
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 
 

Nível (1-7) 
 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a 

estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
 Quase nunca age eticamente. 
 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta 

da sala de aula. 
VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – TIC / 5º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
SEGURANÇA, 
RESPONSABILI 
DADE E 
RESPEITO EM 
AMBIENTES 
DIGITAIS 
(5%) 
 
 
INVESTIGAR E 
PESQUISAR 
(15%) 
 
 
COMUNICAR E 
COLABORAR 
(5%) 
 
 
CRIAR E 
INOVAR 
(Processador 
de texto e 
Apresentações 

Multimédia ) 
(75%) 
 

 
Utilização de 

software/aplicaçõ
es específicas 

 
 

Trabalho de 
pesquisa (rubrica) 

 
 

Fichas Formativas 
 
 

Trabalho do aluno 
em sala de aula

7 

(rubrica) 
 
 

 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Saber científico, 

técnico e 
tecnológico 

 
Informação e 
comunicação 

 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia 

 
Relacionamento 

interpessoal 
Conhecimento 

Nível 5 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais, a saber: 

 adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 

 planifica uma investigação a realizar online; 

 mobiliza as estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 conhece estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade, explora ideias e 
desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais criativos. 
 

Nível 4 
Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a saber: 

 adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 

 planifica uma investigação a realizar online; 

 mobiliza as estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 conhece estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade, explora ideias e 
desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais criativos. 

Nível 3 
Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a 
saber: 

 adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 

 planifica uma investigação a realizar online; 

 mobiliza as estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 conhece estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade, explora ideias e 
desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais criativos. 

Nível 2 
Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a 
saber: 

 adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
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serviços digitais; 

 planifica uma investigação a realizar online; 

 mobiliza as estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 conhece estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade, explora ideias e 
desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais criativos. 

Nível 1 
Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a saber: 

 adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 

 planifica uma investigação a realizar online; 

 mobiliza as estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 conhece estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade, explora ideias e 
desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais criativos. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 4 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os 
conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa, quase sempre, as tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de 
cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes diversas. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 3 
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- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando alguns conceitos específicos. 
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa algumas das tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de 
cartografia. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes diversas. 
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 2 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso. 
- Revela muitas dificuldades a executar tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de 
textos e de cartografia. 
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte de 
informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes 
de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação 
do conhecimento histórico-geográfico. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 1 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 

 
 

Participação 
 
 

Nível 5 
- Realiza todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, quer 

nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 
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elevado espírito democrático. 
Nível 4 

- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 

Nível 3 
- Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 
- Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

Nível 2 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
- Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidad

e 
 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos.  
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário.  
- Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta da sala de aula). 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
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- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 
 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Nem sempre age eticamente. 
- Realiza, na maioria das vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Age, por vezes, eticamente. 
- Realiza, por vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 
 

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 
- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de 
aula. 
- Quase nunca age eticamente. 
- Não realiza atividades de auto e heteroavaliação. 

 VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – TIC /6º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
SEGURANÇA, 
RESPONSABILI 
DADE E 
RESPEITO EM 
AMBIENTES 
DIGITAIS 
(5%) 
 
 
INVESTIGAR E 
PESQUISAR 
(15%) 
 
 
COMUNICAR E 
COLABORAR 
(5%) 
 
 
CRIAR E 
INOVAR 
(Folha de 

Cálculo ) 
(75%) 

 
Utilização de 

software/aplicaçõ
es específicas 

 
 

Trabalho de 
pesquisa (rubrica) 

 
 

Fichas Formativas 
 

Trabalho do aluno 
em sala de aula

7 

(rubrica) 
 

 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Saber científico, 

técnico e 
tecnológico 

 
Informação e 
comunicação 

 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia 

 
Relacionamento 

interpessoal 
Conhecimento 

Nível 5 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais, a saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 4 
Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 3 
Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a 
saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 2 
Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a 
saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 
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 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 1 
Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 4 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os 
conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa, quase sempre, as tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de 
cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes diversas. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 3 
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
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aplicando alguns conceitos específicos. 
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa algumas das tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de 
cartografia. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes diversas. 
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 2 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso. 
- Revela muitas dificuldades a executar tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de 
textos e de cartografia. 
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte de 
informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes 
de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação 
do conhecimento histórico-geográfico. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 1 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 

 
 

Participação 
 
 

Nível 5 
- Realiza todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, quer 

nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 

elevado espírito democrático. 
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Nível 4 
- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 

Nível 3 
- Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 
- Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

Nível 2 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
- Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidad

e 
 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos.  
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário.  
- Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta da sala de aula). 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
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apresentação dos trabalhos. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 
 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Nem sempre age eticamente. 
- Realiza, na maioria das vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Age, por vezes, eticamente. 
- Realiza, por vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 
 

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 
- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de 
aula. 
- Quase nunca age eticamente. 
- Não realiza atividades de auto e heteroavaliação. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – TIC / 7º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
SEGURANÇA, 
RESPONSABILI 
DADE E 
RESPEITO EM 
AMBIENTES 
DIGITAIS 
(5%) 
 
 
INVESTIGAR E 
PESQUISAR 
(15%) 
 
 
COMUNICAR E 
COLABORAR 
(5%) 
 
 
CRIAR E 
INOVAR 
(Ferramentas 
multimédia) 
(75%) 

 
Utilização de 

software/aplicaçõ
es específicas 

 
 

Trabalho de 
pesquisa (rubrica) 

 
 

Fichas Formativas 
 
 
Trabalho do aluno 
em sala de aula

7 

(rubrica) 
 
 

 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Saber científico, 

técnico e 
tecnológico 

 
Informação e 
comunicação 

 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia 

 
Relacionamento 

interpessoal 
Conhecimento 

Nível 5 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais, a saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços 
digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 4 
Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços 
digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 3 
Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a 
saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços 
digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 2 
Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços 
digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 
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 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 1 
Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços 
digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do conhecimento 
histórico-geográfico. 
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 4 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os 
conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa, quase sempre, as tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de 
cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes diversas. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 3 
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando 
alguns conceitos específicos. 
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- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa algumas das tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de 
cartografia. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes diversas. 
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 2 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso. 
- Revela muitas dificuldades a executar tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de 
textos e de cartografia. 
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte de 
informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes 
de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação 
do conhecimento histórico-geográfico. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 1 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do conhecimento 
histórico-geográfico. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 

 
 

Participação 
 
 

Nível 5 
- Realiza todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, quer 

nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 

elevado espírito democrático. 
Nível 4 
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- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando espírito 
democrático. 

Nível 3 
- Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 
- Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

Nível 2 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
- Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidad

e 
 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos.  
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário.  
- Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula). 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos. 
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- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 
 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando, 
por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Nem sempre age eticamente. 
- Realiza, na maioria das vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a estrutura 
dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Age, por vezes, eticamente. 
- Realiza, por vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 
 

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 
- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de 
aula. 
- Quase nunca age eticamente. 
- Não realiza atividades de auto e heteroavaliação. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – TIC / 8º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
SEGURANÇA, 
RESPONSABILI 
DADE E 
RESPEITO EM 
AMBIENTES 
DIGITAIS 
(5%) 
 
 
INVESTIGAR E 
PESQUISAR 
(15%) 
 
 
COMUNICAR E 
COLABORAR 
(5%) 
 
 
CRIAR E 
INOVAR 
(Sítios Web ) 
(75%) 

 
Utilização de 

software/aplicaçõ
es específicas 

 
 

Trabalho de 
pesquisa (rubrica) 

 
 

Fichas Formativas 
 
 

Trabalho do aluno 
em sala de sula

7 

(rubrica) 
 
 

 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Saber científico, 

técnico e 
tecnológico 

 
Informação e 
comunicação 

 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia 

 
Relacionamento 

interpessoal 
Conhecimento 

Nível 5 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais, a saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 4 
Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 3 
Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a 
saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 2 
Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a 
saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 
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 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 1 
Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 4 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os 
conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa, quase sempre, as tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de 
cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes diversas. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 3 
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
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aplicando alguns conceitos específicos. 
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa algumas das tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de 
cartografia. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes diversas. 
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 2 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso. 
- Revela muitas dificuldades a executar tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de 
textos e de cartografia. 
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte de 
informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes 
de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação 
do conhecimento histórico-geográfico. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 1 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 

 
 

Participação 
 
 

Nível 5 
- Realiza todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, quer 

nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 

elevado espírito democrático. 
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Nível 4 
- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 

Nível 3 
- Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 
- Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

Nível 2 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
- Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidad

e 
 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos.  
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário.  
- Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta da sala de aula). 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
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apresentação dos trabalhos. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 
 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Nem sempre age eticamente. 
- Realiza, na maioria das vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Age, por vezes, eticamente. 
- Realiza, por vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 
 

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 
- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de 
aula. 
- Quase nunca age eticamente. 
- Não realiza atividades de auto e heteroavaliação. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – TIC / 9º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/ 
TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA

S  
DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 

 
SEGURANÇA, 
RESPONSABILI 
DADE E 
RESPEITO EM 
AMBIENTES 
DIGITAIS 
(5%) 
 
 
INVESTIGAR E 
PESQUISAR 
(15%) 
 
 
COMUNICAR E 
COLABORAR 
(5%) 
 
 
CRIAR E 
INOVAR 
(Aplicações 

móveis ) 
(75%) 

 
Utilização de 

software/aplicaçõ
es específicas 

 
 

Trabalho de 
pesquisa (rubrica) 

 
 

Fichas Formativas 
 
 

Trabalho do aluno 
em sala de aula

7 

(rubrica) 
 

 

 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Saber 

científico, 
técnico e 

tecnológico 
 

Informação e 
comunicação 

 
Desenvolvime
nto pessoal e 

autonomia 
 

Relacionament
o interpessoal 

Conhecimento 

Nível 5 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais, a saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 4 
Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 3 
Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a 
saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 2 
Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a 
saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
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serviços digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 1 
Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 4 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os 
conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa, quase sempre, as tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de 
cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes diversas. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 3 
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- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando alguns conceitos específicos. 
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa algumas das tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de 
cartografia. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes diversas. 
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 2 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso. 
- Revela muitas dificuldades a executar tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de 
textos e de cartografia. 
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte de 
informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes 
de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação 
do conhecimento histórico-geográfico. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 1 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 

 
 

Participação 
 
 

Nível 5 
- Realiza todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, quer 

nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 
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elevado espírito democrático. 
Nível 4 

- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 

Nível 3 
- Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 
- Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

Nível 2 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
- Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidade 

 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos.  
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário.  
- Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta da sala de aula). 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
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- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 
 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Nem sempre age eticamente. 
- Realiza, na maioria das vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Age, por vezes, eticamente. 
- Realiza, por vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 
 

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 
- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de 
aula. 
- Quase nunca age eticamente. 
- Não realiza atividades de auto e heteroavaliação. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação –  Disciplina OC-PTD /  5º e 6º anos 

DOMÍNIOS/ 
TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
SEGURANÇA, 
RESPONSABILI 
DADE E 
RESPEITO EM 
AMBIENTES 
DIGITAIS 
(30%) 
 
 
 
CRIAR E 
INOVAR 
(programação 
por blocos) 
(70%) 
 

 
Utilização de 

software/aplicaçõ
es específicas 
(ambiente de 
programação 

Scratch) 
 
 

Trabalho de 
pesquisa (rubrica) 

 
 

Fichas Formativas 
 
 

Trabalho do 
Aluno em Sala de 
Aula

7 

(rubrica) 
 
 

 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Saber científico, 

técnico e 
tecnológico 

 
Informação e 
comunicação 

 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia 

 
Relacionamento 

interpessoal 
Conhecimento 

Nível 5 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais, a saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços 
digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 4 
Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços 
digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 3 
Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a 
saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços 
digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 2 
Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços 
digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 
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 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 1 
Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços 
digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do conhecimento 
histórico-geográfico. 
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 4 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os 
conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa, quase sempre, as tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de 
cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes diversas. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 3 
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando 
alguns conceitos específicos. 
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- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa algumas das tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de 
cartografia. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes diversas. 
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 2 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso. 
- Revela muitas dificuldades a executar tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de 
textos e de cartografia. 
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte de 
informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes 
de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação 
do conhecimento histórico-geográfico. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 1 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do conhecimento 
histórico-geográfico. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 

 
 

Participação 
 
 

Nível 5 
- Realiza todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, quer 

nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 

elevado espírito democrático. 
Nível 4 
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- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando espírito 
democrático. 

Nível 3 
- Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 
- Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

Nível 2 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
- Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidade 

 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos.  
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário.  
- Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula). 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos. 
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- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 
 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando, 
por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Nem sempre age eticamente. 
- Realiza, na maioria das vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a estrutura 
dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Age, por vezes, eticamente. 
- Realiza, por vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 
 

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 
- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de 
aula. 
- Quase nunca age eticamente. 
- Não realiza atividades de auto e heteroavaliação. 

 VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação –  Disciplina OC-PTD / 7º, 8º e 9º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
SEGURANÇA, 
RESPONSABILI 
DADE E 
RESPEITO EM 
AMBIENTES 
DIGITAIS 
(30%) 
 
 
 
CRIAR E 
INOVAR 
(programação 
por blocos) 
 
(70%) 
 

 
Utilização de 

software/aplicaçõ
es específicas 
(ambiente de 
programação 

mBlock) 
 
 

Trabalho de 
pesquisa (rubrica) 

 
 

Fichas Formativas 
 
 
Trabalho do 
Aluno em Sala de 
Aula

7 

(rubrica) 
 
 

 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Saber científico, 

técnico e 
tecnológico 

 
Informação e 
comunicação 

 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia 

 
Relacionamento 

interpessoal 
Conhecimento 

Nível 5 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais, a saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 4 
Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 3 
Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, 
a saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 2 
Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a 
saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 



327 
 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Nível 1 
Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a saber: 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 

 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 4 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando 
os conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa, quase sempre, as tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e 
de cartografia. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes 
de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 3 
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- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando alguns conceitos específicos. 
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Executa algumas das tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de 
cartografia. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes diversas. 
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento histórico-geográfico. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 2 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso. 
- Revela muitas dificuldades a executar tarefas de síntese através de mapas de conceitos, 
de textos e de cartografia. 
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte 
de informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão 
e divulgação do conhecimento histórico-geográfico. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 1 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento histórico-geográfico. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 

 
 

Participação 
 
 

Nível 5 
- Realiza todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 

quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
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- Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 

elevado espírito democrático. 
Nível 4 

- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 

Nível 3 
- Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos 
de âmbito escolar. 
- Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

Nível 2 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
- Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidade 

 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura 
dos guiões pré-definidos.  
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário.  
- Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
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estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 
 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Nem sempre age eticamente. 
- Realiza, na maioria das vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com 
a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Age, por vezes, eticamente. 
- Realiza, por vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 
 

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 
- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala 
de aula. 
- Quase nunca age eticamente. 
- Não realiza atividades de auto e heteroavaliação. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Português / 5º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/ 
TEMAS 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS 

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 
ORALIDADE 
(20%) 
 
LEITURA 
(20%) 
 
EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 
(20%) 
 
ESCRITA  
(20%) 
 
GRAMÁTICA 
(20%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teste de 

compreensão 
do oral / 
Leitura / 
Educação 
Literária / 
Gramática 

 
Apresentação 

oral 
(rubrica) 

 
Ficha de leitura 

(rubrica) 

 
Composição 

(rubrica) 

 
Trabalho de 

pesquisa 
(rubrica) 

 
Trabalho de 

grupo / pares 
(rubrica) 

 
Grelhas de 
observação 

 
Trabalho do 

Aluno em Sala 
de Aula⁷ 
(rubrica) 

 

Linguagens e 
textos 

 
Informação e 
comunicação 

 
Pensamento 

crítico e 
pensamento 

criativo 
 

Relacionamento 
interpessoal 

 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia 

Conhecimento 

Nível 5 
- Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais:  

 Lê de forma bastante expressiva, apropriando-se sempre do sentido global e dos 
objetivos dos diferentes tipos de texto (narrativos e expositivos); 

 Analisa com muita facilidade textos em função do género textual a que pertencem 
(verbete de enciclopédia, entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta formal); 

 Lê e interpreta adequadamente os diferentes géneros literários (narrativos, dramáticos e 
poéticos); 

 Valoriza e respeita sempre a diversidade cultural; 

 Desenvolve um projeto de leitura, através da leitura autónoma de obras e expressa 
sempre opiniões pertinentes; 

 Conhece e mobiliza, de forma adequada, todos os conteúdos dos diversos planos 
gramaticais, aplicando-os na interpretação e produção de enunciados orais e escritos. 

- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar.  
- Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível 4 
- Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais: 

 Lê de forma expressiva, apropriando-se quase sempre do sentido global e dos objetivos 
dos diferentes tipos de texto (narrativos e expositivos); 

 Analisa com facilidade textos em função do género textual a que pertencem (verbete de 
enciclopédia, entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta formal); 

 Lê e interpreta os diferentes géneros literários (narrativos, dramáticos e poéticos); 

 Valoriza e respeita frequentemente a diversidade cultural; 

 Desenvolve um projeto de leitura, através da leitura autónoma de obras e expressa 
quase sempre opiniões pertinentes; 

 Conhece e mobiliza, de forma adequada, a maioria dos conteúdos dos diversos planos 
gramaticais, aplicando-os na interpretação e produção de enunciados orais e escritos. 

- Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
 

Nível 3 
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- Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais: 

 Lê, apropriando-se algumas vezes do sentido global e dos objetivos dos diferentes tipos 
de texto (narrativos e expositivos); 

 Analisa com alguma facilidade textos em função do género textual a que pertencem 
(verbete de enciclopédia, entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta formal); 

 Lê e interpreta com algumas incorreções os diferentes géneros literários (narrativos, 
dramáticos e poéticos); 

 Valoriza e respeita por vezes a diversidade cultural; 

 Desenvolve um projeto de leitura, através da leitura autónoma de obras e expressa por 
vezes opiniões pertinentes; 

 Conhece e mobiliza, de forma adequada, alguns dos conteúdos dos diversos planos 
gramaticais, aplicando-os na interpretação e produção de enunciados orais e escritos. 

- Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

Nível 2 
- Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais: 

 Lê com dificuldade, apropriando-se raramente do sentido global e dos objetivos dos 
diferentes tipos de texto (narrativos e expositivos); 

 Analisa com dificuldade textos em função do género textual a que pertencem (verbete 
de enciclopédia, entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta formal); 

 Lê e interpreta com muitas incorreções os diferentes géneros literários (narrativos, 
dramáticos e poéticos); 

 Raramente valoriza e respeita a diversidade cultural; 

 Desenvolve com muita dificuldade um projeto de leitura, através da leitura autónoma de 
obras e raramente expressa opiniões pertinentes; 

 Conhece e mobiliza com dificuldade alguns dos conteúdos dos diversos planos 
gramaticais, aplicando-os na interpretação e produção de enunciados orais e escritos. 

- Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
interdisciplinar. 
- Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Nível 1 
- Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais: 

 Lê com muita dificuldade, não se apropriando do sentido global e dos objetivos dos 
diferentes tipos de texto (narrativos e expositivos); 

 Analisa com muita dificuldade textos em função do género textual a que pertencem 
(verbete de enciclopédia, entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta formal); 

 Lê e interpreta incorretamente os diferentes géneros literários (narrativos, dramáticos e 



333 
 

poéticos); 

 Nunca valoriza e respeita a diversidade cultural; 

 Não desenvolve um projeto de leitura, através da leitura autónoma de obras. 

 Conhece e mobiliza com muita dificuldade alguns dos conteúdos dos diversos planos 
gramaticais, mas não os aplica na interpretação e produção de enunciados orais e 
escritos. 

- Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
- Não realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
- Exprime-se sempre de forma clara e adequada nos domínios da oralidade e da escrita 
previstos nas aprendizagens essenciais: 

 Seleciona, organiza e regista com muita facilidade a informação pertinente; 

 Planifica, prepara e produz com muita correção apresentações orais; 

 Capta e mantém com muita facilidade a atenção da audiência; 

 Intervém sempre com dúvidas/questões e com respeito por regras de uso da palavra.  

 Planifica e escreve textos sempre de acordo com o género textual; 

 Escreve com total respeito pelas regras de ortografia e de pontuação; 

 Aperfeiçoa sempre o texto depois de redigido. 

 Escreve textos de natureza narrativa respeitando sempre a sua estrutura e coesão; 

 Escreve com muita facilidade textos em que se defenda uma posição com argumentos e 
conclusão coerentes. 

Nível 4 
- Exprime-se frequentemente de forma clara e adequada nos domínios da oralidade e da 
escrita previstos nas aprendizagens essenciais: 

 Seleciona, organiza e regista com facilidade a informação pertinente; 

 Planifica, prepara e produz com correção apresentações orais; 

 Capta e mantém com facilidade a atenção da audiência; 

 Intervém quase sempre com dúvidas/questões e com respeito por regras de uso da 
palavra.  

 Planifica e escreve textos quase sempre de acordo com o género textual; 

 Escreve com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação; 

 Aperfeiçoa quase sempre o texto depois de redigido. 

 Escreve textos de natureza narrativa respeitando quase sempre a sua estrutura e 
coesão; 

 Escreve com facilidade textos em que se defenda uma posição com argumentos e 
conclusão coerentes. 

Nível 3 
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- Exprime-se na maioria das vezes de forma clara e adequada nos domínios da oralidade e da 
escrita previstos nas aprendizagens essenciais: 

 Seleciona, organiza e regista com alguma facilidade a informação pertinente; 

 Planifica, prepara e produz com alguma correção apresentações orais; 

 Capta e mantém com alguma facilidade a atenção da audiência; 

 Intervém por vezes com dúvidas/questões e com respeito por regras de uso da palavra.  

 Planifica e escreve textos de acordo com o género textual; 

 Escreve com algum respeito pelas regras de ortografia e de pontuação; 

 Aperfeiçoa, por vezes, o texto depois de redigido. 

 Escreve textos de natureza narrativa respeitando por vezes a sua estrutura e coesão; 

 Escreve com alguma facilidade textos em que se defenda uma posição com argumentos 
e conclusão coerentes. 

Nível 2 
- Exprime-se de forma pouco clara e adequada nos domínios da oralidade e da escrita previstos 
nas aprendizagens essenciais: 

 Seleciona, organiza e regista com dificuldade a informação pertinente; 

 Não planifica, mas prepara e produz com pouca correção apresentações orais; 

 Capta e mantém com dificuldade a atenção da audiência; 

 Intervém raramente com dúvidas/questões e com respeito por regras de uso da palavra.  

 Planifica e escreve com muita dificuldade textos de acordo com o género textual; 

 Escreve com pouco respeito pelas regras de ortografia e de pontuação; 

 Raramente aperfeiçoa o texto depois de redigido. 

 Escreve textos de natureza narrativa raramente respeitando a sua estrutura e coesão; 

 Escreve com muita dificuldade textos em que se defenda uma posição com argumentos 
e conclusão coerentes. 

Nível 1 
- Exprime-se com muitas dificuldades nos domínios da oralidade e da escrita previstos nas 
aprendizagens essenciais: 

 Não seleciona, não organiza, nem regista a informação pertinente; 

 Não planifica, não prepara, mas produz com muita dificuldade apresentações orais; 

 Não capta nem mantém a atenção da audiência; 

 Nunca intervém com dúvidas/questões. 

 Não planifica nem escreve textos de acordo com o género textual; 

 Desconhece as regras de ortografia e de pontuação; 

 Escreve com muita dificuldade textos de natureza narrativa, sem respeito pela sua 
estrutura. 

 Não escreve textos em que se defenda uma posição com argumentos e conclusão 
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coerentes. 

 
Participação 
 
 

Nível 5 
- Realiza todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
- Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta elevado espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 
- Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 
elevado espírito democrático. 

Nível 4 
- Realiza quase sempre as tarefas com empenho e persistência.  
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  
- Manifesta com frequência espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos 
de âmbito escolar. 
- Cria muitas vezes consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 

Nível 3 
- Realiza a maioria das tarefas com algum empenho e persistência.  
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  
- Manifesta algum espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 
- Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

Nível 2 
- Realiza algumas tarefas com pouco empenho e persistência.  
-  Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares.  
- Manifesta pouco espírito de iniciativa/participação. quer nas tarefas das aulas, quer nos 
projetos de âmbito escolar.  
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes.  

Nível 1 
- Raramente realiza as tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
- Raramente respeita opiniões diferentes. 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos, os compromissos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.  
- Manifesta muito cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação/organização dos trabalhos.  
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- Cumpre plenamente os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
- Age sempre eticamente, respeitando os outros. 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos, os compromissos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.  
- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação/organização dos trabalhos.  
- Cumpre, com falhas pontuais, os seus deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 
de conduta da sala de aula. 
- Age quase sempre eticamente, respeitando os outros. 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos, os compromissos e as instruções dadas pelo 
professor, respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.  
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação/organização dos trabalhos.  
- Cumpre, regularmente, os seus deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Age, algumas vezes, eticamente.  

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos, os compromissos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.  
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação/organização dos trabalhos.  
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Nem sempre age eticamente.  

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 
- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 
apresentação/organização dos trabalhos.  
- Revela muitas dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta da sala de aula. 
- Quase nunca age eticamente. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Português / 6º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/ 
TEMAS 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS 

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 
ORALIDADE 
(20%) 
 
LEITURA 
(20%) 
 
EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 
(20%) 
 
ESCRITA  
(20%) 
 
GRAMÁTICA 
(20%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teste de 

compreensão 
do oral / 
Leitura / 
Educação 
Literária / 
Gramática 

 
Apresentação 

oral 
(rubrica) 

 
Ficha de leitura 

(rubrica) 

 
Composição 

(rubrica) 

 
Trabalho de 

pesquisa 
(rubrica) 

 
Trabalho de 

grupo / pares 
(rubrica) 

 
Grelhas de 
observação 

(rubrica) 
 

Trabalho do 
Aluno em Sala 

de Aula⁷ 

 
Linguagens e 

textos 
 

Informação e 
comunicação 

 
Pensamento 

crítico e 
pensamento 

criativo 
 

Relacionamento 
interpessoal 

 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia 

Conhecimento 

Nível 5 
- Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais:  

 Lê de forma bastante expressiva, e em suportes variados, apropriando-se sempre do 
sentido global e dos objetivos dos diferentes tipos de texto (narrativos e expositivos); 

 Distingue nos textos, com muita facilidade, características do anúncio publicitário, da 
notícia, da entrevista e do roteiro; 

 Lê e interpreta adequadamente os diferentes géneros literários (narrativos, dramáticos e 
poéticos); 

 Valoriza e respeita sempre a diversidade cultural; 

 Desenvolve um projeto de leitura, através da leitura autónoma de obras e expressa 
sempre reações aos livros lidos e opiniões pertinentes; 

 Conhece e mobiliza, de forma adequada, todos os conteúdos dos diversos planos 
gramaticais, aplicando-os na interpretação e produção de enunciados orais e escritos. 

- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar.  
- Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível 4 
- Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais: 

 Lê de forma expressiva, e em suportes variados, apropriando-se quase sempre do 
sentido global e dos objetivos dos diferentes tipos de texto (narrativos e expositivos); 

 Distingue nos textos, com facilidade, características do anúncio publicitário, da notícia, 
da entrevista e do roteiro; 

 Lê e interpreta os diferentes géneros literários (narrativos, dramáticos e poéticos); 

 Valoriza e respeita frequentemente a diversidade cultural; 

 Desenvolve um projeto de leitura, através da leitura autónoma de obras e expressa 
quase sempre reações aos livros lidos e opiniões pertinentes; 

 Conhece e mobiliza, de forma adequada, a maioria dos conteúdos dos diversos planos 
gramaticais, aplicando-os na interpretação e produção de enunciados orais e escritos. 

- Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

Nível 3 
- Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais: 
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(rubrica) 

 
 
 
 
 

 Lê, e em suportes variados, apropriando-se algumas vezes do sentido global e dos 
objetivos dos diferentes tipos de texto (narrativos e expositivos); 

 Distingue nos textos, com alguma facilidade, características do anúncio publicitário, da 
notícia, da entrevista e do roteiro; 

 Lê e interpreta com algumas incorreções os diferentes géneros literários (narrativos, 
dramáticos e poéticos); 

 Valoriza e respeita por vezes a diversidade cultural; 

 Desenvolve um projeto de leitura, através da leitura autónoma de obras e expressa por 
vezes reações aos livros lidos e opiniões pertinentes; 

 Conhece e mobiliza, de forma adequada, alguns dos conteúdos dos diversos planos 
gramaticais, aplicando-os na interpretação e produção de enunciados orais e escritos. 

- Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

Nível 2 
- Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais: 

 Lê com dificuldade, e em suportes variados, apropriando-se raramente do sentido global 
e dos objetivos dos diferentes tipos de texto (narrativos e expositivos); 

 Distingue nos textos, com dificuldade, características do anúncio publicitário, da notícia, 
da entrevista e do roteiro; 

 Lê e interpreta com muitas incorreções os diferentes géneros literários (narrativos, 
dramáticos e poéticos); 

 Raramente valoriza e respeita a diversidade cultural; 

 Desenvolve com muita dificuldade um projeto de leitura, através da leitura autónoma de 
obras e raramente expressa reações aos livros lidos e opiniões pertinentes; 

 Conhece e mobiliza com dificuldade alguns dos conteúdos dos diversos planos 
gramaticais, aplicando-os na interpretação e produção de enunciados orais e escritos. 

- Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
interdisciplinar. 
- Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Nível 1 
- Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais: 

 Lê com muita dificuldade, mesmo em suportes variados, não se apropriando do sentido 
global e dos objetivos dos diferentes tipos de texto (narrativos e expositivos); 

 Distingue nos textos, com muita dificuldade, características do anúncio publicitário, da 
notícia, da entrevista e do roteiro; 

 Lê e interpreta incorretamente os diferentes géneros literários (narrativos, dramáticos e 
poéticos); 
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 Nunca valoriza e respeita a diversidade cultural; 

 Não desenvolve um projeto de leitura, através da leitura autónoma de obras. 

 Conhece e mobiliza com muita dificuldade alguns dos conteúdos dos diversos planos 
gramaticais, mas não os aplica na interpretação e produção de enunciados orais e 
escritos. 

- Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
- Não realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
- Exprime-se sempre de forma clara e adequada nos domínios da oralidade e da escrita 
previstos nas aprendizagens essenciais: 

 Seleciona, organiza e regista com muita facilidade a informação pertinente, em 
diferentes suportes; 

 Distingue com muita facilidade factos de opiniões na explicitação de argumentos. 

 Planifica, produz e avalia com muita correção apresentações orais; 

 Capta e mantém com muita facilidade a atenção da audiência; 

 Comunica, em contexto formal, com muita facilidade, informação essencial e opiniões 
fundamentadas.  

 Utiliza sempre processos de planificação, textualização e revisão de textos de acordo 
com o género textual. 

 Escreve com muita facilidade textos de natureza narrativa, integrando sempre o diálogo 
e a descrição; 

 Escreve com muita facilidade textos de opinião com juízos de valor. 

 Utiliza sempre processadores de texto e recursos da Web para a escrita, revisão e 
partilha de textos. 

Nível 4 
- Exprime-se frequentemente de forma clara e adequada nos domínios da oralidade e da 
escrita previstos nas aprendizagens essenciais: 

 Seleciona, organiza e regista com facilidade a informação pertinente, em diferentes 
suportes; 

 Distingue com facilidade factos de opiniões na explicitação de argumentos. 

 Planifica, produz e avalia com correção apresentações orais; 

 Capta e mantém com facilidade a atenção da audiência; 

 Comunica, em contexto formal, com facilidade, informação essencial e opiniões 
fundamentadas.  

 Utiliza quase sempre processos de planificação, textualização e revisão de textos de 
acordo com o género textual. 

 Escreve com facilidade textos de natureza narrativa, integrando quase sempre o diálogo 
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e a descrição; 

 Escreve com facilidade textos de opinião com juízos de valor. 

 Utiliza quase sempre processadores de texto e recursos da Web para a escrita, revisão e 
partilha de textos. 

Nível 3 
- Exprime-se na maioria das vezes de forma clara e adequada nos domínios da oralidade e da 
escrita previstos nas aprendizagens essenciais: 

 Seleciona, organiza e regista com alguma facilidade a informação pertinente, em 
diferentes suportes; 

 Distingue com alguma facilidade factos de opiniões na explicitação de argumentos. 

 Planifica, produz e avalia com alguma correção apresentações orais; 

 Capta e mantém com alguma facilidade a atenção da audiência; 

 Comunica, em contexto formal, com alguma facilidade, informação essencial e opiniões 
fundamentadas.  

 Utiliza por vezes processos de planificação, textualização e revisão de textos de acordo 
com o género textual. 

 Escreve com alguma facilidade textos de natureza narrativa, integrando por vezes o 
diálogo e a descrição; 

 Escreve com alguma facilidade textos de opinião com juízos de valor. 

 Utiliza por vezes processadores de texto e recursos da Web para a escrita, revisão e 
partilha de textos. 

Nível 2 
- Exprime-se de forma pouco clara e adequada nos domínios da oralidade e da escrita previstos 
nas aprendizagens essenciais: 

 Seleciona, organiza e regista com dificuldade a informação pertinente, em diferentes 
suportes; 

 Distingue com dificuldade factos de opiniões na explicitação de argumentos. 

 Não planifica, mas produz e avalia com pouca correção apresentações orais; 

 Capta e mantém com dificuldade a atenção da audiência; 

 Comunica, em contexto formal, com dificuldade, informação essencial e opiniões 
fundamentadas.  

 Utiliza raramente processos de planificação, textualização e revisão de textos de acordo 
com o género textual. 

 Escreve com dificuldade textos de natureza narrativa e raramente integra o diálogo e a 
descrição; 

 Escreve com dificuldade textos de opinião com juízos de valor. 

 Utiliza raramente processadores de texto e recursos da Web para a escrita, revisão e 
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partilha de textos. 
Nível 1 

- Exprime-se com muitas dificuldades nos domínios da oralidade e da escrita previstos nas 
aprendizagens essenciais: 

 Não seleciona, não organiza, nem regista a informação pertinente, nem com recurso a 
diferentes suportes; 

 Não distingue factos de opiniões na explicitação de argumentos. 

 Não planifica, mas produz e avalia com muita dificuldade apresentações orais; 

 Não capta nem mantém a atenção da audiência; 

 Não comunica, em contexto formal, informação essencial e opiniões fundamentadas.  

 Não utiliza processos de planificação, textualização e revisão de textos de acordo com o 
género textual. 

 Escreve com muita dificuldade textos de natureza narrativa, mas não integra o diálogo e 
a descrição; 

 Não escreve textos de opinião com juízos de valor; 

 Nunca utiliza processadores de texto e recursos da Web para a escrita, revisão e partilha 
de textos. 

 
Participação 
 
 

Nível 5 
- Realiza todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
- Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta elevado espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 
- Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 
elevado espírito democrático. 

Nível 4 
- Realiza quase sempre as tarefas com empenho e persistência.  
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  
- Manifesta com frequência espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos 
de âmbito escolar. 
- Cria muitas vezes consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 

Nível 3 
- Realiza a maioria das tarefas com algum empenho e persistência.  
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  
- Manifesta algum espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 
- Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
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democrático. 
Nível 2 

- Realiza algumas tarefas com pouco empenho e persistência.  
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares.  
- Manifesta pouco espírito de iniciativa/participação. quer nas tarefas das aulas, quer nos 
projetos de âmbito escolar.  
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes.  

Nível 1 
- Raramente realiza as tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
- Raramente respeita opiniões diferentes. 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos, os compromissos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.  
- Manifesta muito cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação/organização dos trabalhos.  
- Cumpre plenamente os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
- Age sempre eticamente, respeitando os outros. 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos, os compromissos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.  
- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação/organização dos trabalhos.  
- Cumpre, com falhas pontuais, os seus deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 
de conduta da sala de aula. 
- Age quase sempre eticamente, respeitando os outros. 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos, os compromissos e as instruções dadas pelo 
professor, respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.  
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação/organização dos trabalhos.  
- Cumpre, regularmente, os seus deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Age, algumas vezes, eticamente.  

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos, os compromissos e as instruções dadas pelo professor, não 



343 
 

respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.  
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação/organização dos trabalhos.  
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Nem sempre age eticamente.  

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 
- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 
apresentação/organização dos trabalhos.  
- Revela muitas dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta da sala de aula. 
- Quase nunca age eticamente. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Português / 7º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/ 
TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
Oralidade 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura 

20% 

 
 

 

 

 

 

Educação 

 Literária 

20% 

 

 

 

 

 

 
- Apresentação 

oral formal 

(rubrica) 

 

- Questionário  

escrito 

 

- Trabalho do 
Aluno em Sala de 
Aula

7
 

(rubrica) 

 

 

 

-Questionário  

escrito e/ou ficha 

de verificação de 

leitura. 

 

 

 

- Questionário  

escrito 

 

  

 

 

 

 
 

Linguagens e 
textos 

 
Informação e 
comunicação 

 
 

Pensamento 
crítico e criativo 

 
Relacionamento 

interpessoal 
 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia 
 
 
 

Conhecimento 

Nível 5 

 Compreende, com muita facilidade, textos de diferentes tipologias e em diferentes 

suportes, destacando o essencial e sintetizando a informação. 

 Lê em suportes variados textos de diferentes géneros, fazendo sempre inferências 

e explicitando o sentido global dos mesmos. 

 Lê e interpreta, com muita facilidade, textos de diferentes géneros literários, 

identificando as suas marcas formais.  

 Explica adequadamente todos os recursos expressivos utilizados na construção do 

sentido de um texto. 

 Evidencia um excelente domínio dos conteúdos gramaticais previstos nas 

Aprendizagens Essenciais.  

 

Nível 4 

 Compreende, com facilidade, textos de diferentes tipologias e em diferentes 

suportes, destacando o essencial e sintetizando a informação. 

 Lê em suportes variados textos de diferentes géneros, fazendo quase sempre 

inferências e explicitando o sentido global dos mesmos. 

 Lê e interpreta, com facilidade, textos de diferentes géneros literários, 

identificando as suas marcas formais.  

 Explica adequadamente quase todos os recursos expressivos utilizados na 

construção do sentido de um texto. 

 Evidencia bom domínio dos conteúdos gramaticais previstos nas Aprendizagens 

Essenciais. 

 

Nível 3 

 Compreende, com alguma dificuldade, textos de diferentes tipologias e em 

diferentes suportes, destacando o essencial e sintetizando a informação. 

 Lê em suportes variados textos de diferentes géneros, fazendo por vezes 

inferências e explicitando o sentido global dos mesmos. 

 Lê e interpreta, com alguma dificuldade, textos de diferentes géneros literários, 

identificando as suas marcas formais.  



345 
 

Escrita 

20% 

 

 

 

 

 

Gramática 

20% 

 

 
 
 
 
 
 
 

-Atividade de 

escrita 

(rubrica) 

  

 

 

 

-Questionário 

escrito e/ou 

interativo  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Explica adequadamente alguns recursos expressivos utilizados na construção do 

sentido de um texto. 

 Evidencia um domínio razoável dos conteúdos gramaticais previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 

 
Nível 2 

 Compreende, com dificuldade, textos de diferentes tipologias e em diferentes 

suportes, não destacando o essencial, nem sintetizando a informação. 

 Lê em suportes variados textos de diferentes géneros, revelando dificuldades em 

fazer inferências e em explicitar o sentido global dos mesmos. 

 Lê e interpreta, com dificuldade, textos de diferentes géneros literários, 

identificando as suas marcas formais.  

 Explica adequadamente poucos recursos expressivos utilizados na construção do 

sentido de um texto. 

 Evidencia um domínio insuficiente dos conteúdos gramaticais previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 

 

Nível 1 

 Compreende, com muita dificuldade, textos de diferentes tipologias e em 

diferentes suportes, destacando o essencial e sintetizando a informação. 

 Lê em suportes variados textos de diferentes géneros, revelando muitas 

dificuldades em fazer inferências e em explicitar o sentido global dos mesmos. 

 Não lê nem interpreta textos de diferentes géneros literários, nem identifica 

(identificando ??? ) as suas marcas formais.  

 Não explica adequadamente recursos expressivos utilizados na construção do 

sentido de um texto. 

 Evidencia um domínio muito insuficiente dos conteúdos gramaticais previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 

 Exprime-se, oralmente e por escrito, de forma sempre clara. 

 Comunica sempre com fluência, correção e naturalidade em situações de 

intervenção formal. 

 Elabora textos de diferentes géneros e com diferentes finalidades informativas, 

ordenando e hierarquizando sempre a informação, de forma a garantir a 

progressão temática e a coerência global dos mesmos. 
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 Escreve sempre com propriedade vocabular e com respeito pelas regras de 

ortografia e de pontuação. 

 

Nível 4 

 Exprime-se, oralmente e por escrito, de forma bastante clara. 

 Comunica, quase sempre, com fluência, correção e naturalidade em situações de 

intervenção formal. 

 Elabora textos de diferentes géneros e com diferentes finalidades informativas, 

ordenando e hierarquizando, frequentemente, a informação, de forma a garantir a 

progressão temática e a coerência global dos mesmos. 

 Escreve, frequentemente, com propriedade vocabular e com respeito pelas regras 

de ortografia e de pontuação. 

 

Nível 3 

 Exprime-se, oralmente e por escrito, de forma satisfatória. 

 Comunica, algumas vezes, com fluência, correção e naturalidade em situações de 

intervenção formal. 

 Elabora textos de diferentes géneros e com diferentes finalidades informativas, 

ordenando e hierarquizando, algumas vezes, a informação, de forma a garantir a 

progressão temática e a coerência global dos mesmos. 

 Escreve, algumas vezes, com propriedade vocabular e com respeito pelas regras de 

ortografia e de pontuação. 

 

Nível 2 

 Exprime-se, oralmente e por escrito, de forma pouco clara. 

 Comunica com dificuldade e com pouca correção e naturalidade em situações de 

intervenção formal. 

 Elabora textos de diferentes géneros e com diferentes finalidades informativas, 

revelando dificuldade em ordenar e hierarquizar a informação, de forma a garantir 

a progressão temática e a coerência global dos mesmos. 

 Escreve, frequentemente, com falhas ao nível da propriedade vocabular e do 

respeito pelas regras de ortografia e de pontuação. 

 

Nível 1 

 Exprime-se, oralmente e por escrito, sem clareza. 
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 Comunica com muita dificuldade e sem correção e naturalidade em situações de 

intervenção formal. 

 Elabora textos de diferentes géneros e com diferentes finalidades informativas, 

revelando muitas falhas no que respeita à ordenação e hierarquização da 

informação, produzindo um conjunto de enunciados desconexos. 

 Escreve, frequentemente, com muitas falhas ao nível da propriedade vocabular e 

desrespeita sistematicamente as regras de ortografia e de pontuação. 

 

 
Participação 
 
 

Nível 5 

 Participa em todas as atividades propostas com muito empenho e persistência. 

 Evidencia um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula quer nos projetos de âmbito 

escolar. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 

 
Nível 4 

 Participa em todas as atividades propostas com empenho e persistência. 

 Evidencia um espírito de iniciativa bastante satisfatório, participando, 

frequentemente, de forma pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula quer 

nos projetos de âmbito escolar. 

 Partilha frequentemente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 

seus pares.  

 Cria, com frequência, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões 

diferentes, revelando um espírito democrático. 

 

Nível 3 

 Participa na maioria das atividades propostas com algum empenho e persistência. 

 Evidencia um espírito de iniciativa satisfatório, participando, por vezes, quer nas 

tarefas da aula quer nos projetos de âmbito escolar. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares.  

 Cria, por vezes, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando algum espírito democrático. 
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Nível 2  

 

 Participa em algumas atividades propostas com pouco empenho e persistência. 

 Evidencia pouco espírito de iniciativa, participando pouco, quer nas tarefas da aula 

quer nos projetos de âmbito escolar. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 

pares. 

 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1 

 Não participa nas atividades propostas revelando falta de empenho e persistência. 

 Não evidencia espírito de iniciativa nem participa nas tarefas da aula e nos projetos 

de âmbito escolar. 

 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares.  

 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 

 

 
Responsabilidade 
 

 

Nível 5 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta na sala de aula). 

 Revela excelente sentido de responsabilidade, cumprindo sempre as diversas 

orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

 

Nível 4 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Cumpre, com falhas pontuais, os seus deveres como a pontualidade, a assiduidade 

e as regras de conduta na sala de aula. 

 Revela sentido de responsabilidade, cumprindo quase sempre as diversas 

orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

 

Nível 3 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais e demonstra alguma preocupação 

com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
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 Cumpre, com algumas falhas, os seus deveres como a pontualidade, a assiduidade 

e as regras de conduta na sala de aula. 

 Revela algum sentido de responsabilidade, cumprindo, por vezes, as diversas 

orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

 
Nível 2 

 Manifesta pouco cuidado com os seus materiais e demonstra pouca preocupação 

com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta na sala de aula. 

 Revela pouco sentido de responsabilidade e raramente cumpre as diversas 

orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

 

Nível 1 

 Não manifesta cuidado com os seus materiais nem se preocupa com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta na 

sala de aula. 

 Não revela sentido de responsabilidade e não cumpre as diversas orientações 

dadas pelo professor nem os prazos estabelecidos. 

 
VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Português / 8º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/ 
TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 

Oralidade 

20% 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura 

20% 

 

 

 

 

 

 
Educação 

 Literária 

20% 

 

 

 

 

 

 

-Apresentação 

oral formal 
(rubrica) 

  
-Questionário  

escrito 

  
- Trabalho do 

Aluno em Sala 

de Aula
7
  

(rubrica) 

 

  
-Questionário  

escrito e/ou 

ficha de 

verificação de 

leitura. 

  

   

  

 -Questionário  

escrito 

  

  

  

-Atividade de 

 
 

Linguagens e 

Textos 
  

  
 

Informação e 

Comunicação 

  
 

  
Pensamento 

Crítico e 

Pensamento 
Criativo 

  
 

  
Relacionamento 

Interpessoal 

  
 

  
Desenvolvimento 

Pessoal e  
Autonomia 

 
 
 

Conhecimento 

Nível 5 

 Compreende, com muita facilidade, textos de diferentes tipologias e em diferentes suportes, 

destacando o essencial, sintetizando a informação e identificando argumentos. 

 Lê, em suportes variados, textos dos géneros seguintes: (auto)biografia, diário, memórias, 

reportagem, comentário, texto de opinião, fazendo sempre inferências e explicitando o 

sentido global dos mesmos. 

 Lê e interpreta, com muita facilidade, textos de diferentes géneros literários, identificando as 

suas marcas formais. 

 Identifica, com muita facilidade, temas, ideias principais, pontos de vista e valores veiculados 

pelos textos. 

 Explica adequadamente todos os recursos expressivos utilizados na construção do sentido de 

um texto. 

 Evidencia um excelente domínio dos conteúdos gramaticais previstos nas Aprendizagens 

Essenciais. 

Nível 4 

 Compreende, com facilidade, textos de diferentes tipologias e em diferentes suportes, 

destacando o essencial, sintetizando a informação e identificando argumentos. 

 Lê, em suportes variados, textos dos géneros seguintes: (auto)biografia, diário, memórias, 

reportagem, comentário, texto de opinião, fazendo quase sempre inferências e explicitando o 

sentido global dos mesmos. 

 Lê e interpreta, com facilidade, textos de diferentes géneros literários, identificando as suas 

marcas formais. 

 Identifica, com facilidade, temas, ideias principais, pontos de vista e valores veiculados pelos 

textos. 

 Explica adequadamente quase todos os recursos expressivos utilizados na construção do 

sentido de um texto. 

 Evidencia um bom domínio dos conteúdos gramaticais previstos nas Aprendizagens 

Essenciais. 

 

Nível 3 

 Compreende, com alguma dificuldade, textos de diferentes tipologias e em diferentes 
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Escrita 

20% 

 

 

 

 

Gramática 

20% 
 
 
 

escrita 

(rubrica) 

  

  

   

-Questionário 

escrito e/ou 

interativo  

  

  

  

  

 

  

  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

suportes, destacando o essencial, sintetizando a informação e identificando argumentos. 

 Lê, em suportes variados, textos dos géneros seguintes: (auto)biografia, diário, memórias, 

reportagem, comentário, texto de opinião, fazendo por vezes inferências e explicitando o 

sentido global dos mesmos. 

 Lê e interpreta, com alguma dificuldade, textos de diferentes géneros literários, identificando 

as suas marcas formais. 

 Identifica, com alguma dificuldade, temas, ideias principais, pontos de vista e valores 

veiculados pelos textos. 

 Explica adequadamente alguns recursos expressivos utilizados na construção do sentido de 

um texto. 

 Evidencia um domínio razoável dos conteúdos gramaticais previstos nas Aprendizagens 

Essenciais. 

Nível 2 

 Compreende, com dificuldade, textos de diferentes tipologias e em diferentes suportes, sem 

destacar o essencial, sintetizar a informação ou identificar argumentos. 

 Lê, em suportes variados, textos dos géneros seguintes: (auto)biografia, diário, memórias, 

reportagem, comentário, texto de opinião, revelando dificuldades em fazer inferências e em 

explicitar o sentido global dos mesmos. 

 Lê e interpreta, com dificuldade, textos de diferentes géneros literários, identificando as suas 

marcas formais. 

 Identifica, com dificuldade, temas, ideias principais, pontos de vista e valores veiculados pelos 

textos. 

 Explica adequadamente poucos recursos expressivos utilizados na construção do sentido de 

um texto. 

 Evidencia um domínio insuficiente dos conteúdos gramaticais previstos nas Aprendizagens 

Essenciais. 

Nível 1 

 Compreende, com muita dificuldade, textos de diferentes tipologias e em diferentes suportes, 

sem destacar o essencial, sintetizar a informação ou identificar argumentos. 

 Lê, em suportes variados, textos dos géneros seguintes: (auto)biografia, diário, memórias, 

reportagem, comentário, texto de opinião, revelando muitas dificuldades em fazer inferências 

e em explicitar o sentido global dos mesmos. 

 Não lê nem interpreta textos de diferentes géneros literários, nem identifica as suas marcas 

formais. 

 Não identifica temas, ideias principais, pontos de vista ou valores veiculados pelos textos. 
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 Não explica adequadamente recursos expressivos utilizados na construção do sentido de um 

texto. 

 Evidencia um domínio muito insuficiente dos conteúdos gramaticais previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 

 Exprime-se, oralmente e por escrito, de forma sempre clara. 

 Comunica sempre com fluência, correção e naturalidade em situações de intervenção formal. 

 Elabora textos de diferentes géneros e com diferentes finalidades informativas, ordenando e 

hierarquizando sempre a informação, de forma a garantir a progressão temática e a coerência 

global dos mesmos. 

 Escreve sempre com propriedade vocabular e com respeito pelas regras de ortografia e de 

pontuação. 

 Desenvolve, com muita facilidade, um projeto de leitura que revela pensamento crítico e 

criativo. 

Nível 4 

 Exprime-se, oralmente e por escrito, de forma bastante clara. 

 Comunica, quase sempre, com fluência, correção e naturalidade em situações de intervenção 

formal. 

 Elabora textos de diferentes géneros e com diferentes finalidades informativas, ordenando e 

hierarquizando, frequentemente, a informação, de forma a garantir a progressão temática e a 

coerência global dos mesmos. 

 Escreve, frequentemente, com propriedade vocabular e com respeito pelas regras de 

ortografia e de pontuação. 

 Desenvolve, com facilidade, um projeto de leitura que revela pensamento crítico e criativo. 

Nível 3 

 Exprime-se, oralmente e por escrito, de forma satisfatória. 

 Comunica, algumas vezes, com fluência, correção e naturalidade em situações de intervenção 

formal. 

 Elabora textos de diferentes géneros e com diferentes finalidades informativas, ordenando e 

hierarquizando, algumas vezes, a informação, de forma a garantir a progressão temática e a 

coerência global dos mesmos. 

 Escreve, algumas vezes, com propriedade vocabular e com respeito pelas regras de ortografia 

e de pontuação. 

 Desenvolve, com alguma dificuldade, um projeto de leitura que revela pensamento crítico e 

criativo. 
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Nível 2 

 Exprime-se, oralmente e por escrito, de forma pouco clara. 

 Comunica, com dificuldade e com pouca correção e naturalidade, em situações de 

intervenção formal. 

 Elabora textos de diferentes géneros e com diferentes finalidades informativas, revelando 

dificuldade em ordenar e hierarquizar a informação, de forma a garantir a progressão 

temática e a coerência global dos mesmos. 

 Escreve, frequentemente, com falhas ao nível da propriedade vocabular e do respeito pelas 

regras de ortografia e de pontuação. 

 Desenvolve, com muita dificuldade, um projeto de leitura que revela pensamento crítico e 

criativo. 

Nível 1 

 Exprime-se, oralmente e por escrito, sem clareza. 

 Comunica, com muita dificuldade e sem correção e naturalidade, em situações de intervenção 

formal. 

 Elabora textos de diferentes géneros e com diferentes finalidades informativas, revelando 

muitas falhas no que respeita à ordenação e hierarquização da informação, produzindo um 

conjunto de enunciados desconexos. 

 Escreve, frequentemente, com muitas falhas ao nível da propriedade vocabular e desrespeita 

sistematicamente as regras de ortografia e de pontuação. 

 Não desenvolve um projeto de leitura que revele pensamento crítico e criativo. 

 
Participação 
 
 

Nível 5 

 Participa em todas as atividades propostas com muito empenho e persistência. 

 Evidencia um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas da aula quer nos projetos de âmbito escolar. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 

elevado espírito democrático. 

Nível 4 

 Participa em todas as atividades propostas com empenho e persistência. 

 Evidencia um espírito de iniciativa bastante satisfatório, participando, frequentemente, de 

forma pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula quer nos projetos de âmbito escolar. 

 Partilha frequentemente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  

 Cria, com frequência, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um espírito democrático. 
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Nível 3 

 Participa na maioria das atividades propostas com algum empenho e persistência. 

 Evidencia um espírito de iniciativa satisfatório, participando, por vezes, quer nas tarefas da 

aula quer nos projetos de âmbito escolar. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.  

 Cria, por vezes, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 

algum espírito democrático. 

Nível 2 

 Participa em algumas atividades propostas com pouco empenho e persistência. 

 Evidencia pouco espírito de iniciativa, participando pouco, quer nas tarefas da aula quer nos 

projetos de âmbito escolar. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 

 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1 

 Não participa nas atividades propostas, revelando falta de empenho e persistência. 

 Não evidencia espírito de iniciativa nem participa nas tarefas da aula e nos projetos de âmbito 

escolar. 

 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares.  

 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e 

as regras de conduta na sala de aula). 

 Revela excelente sentido de responsabilidade, cumprindo sempre as orientações dadas pelo 

professor e os prazos estabelecidos. 

 Lê integralmente as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais e as do projeto pessoal de 

leitura. 

Nível 4 

 Cumpre frequentemente os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta na sala de aula). 

 Revela com frequência sentido de responsabilidade e cumpre frequentemente as orientações 

dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

 Lê frequentemente na íntegra as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais e as do projeto 

pessoal de leitura. 

Nível 3 

 Na maioria das vezes, cumpre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
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assiduidade e as regras de conduta na sala de aula). 

 Revela, na maioria das vezes, sentido de responsabilidade, cumprindo com falhas as 

orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

 Na maioria das vezes, lê na íntegra as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais e as do projeto 

pessoal de leitura. 

Nível 2 

 Raramente cumpre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade 

e as regras de conduta na sala de aula). 

 Raramente revela sentido de responsabilidade, não cumprindo as orientações dadas pelo 

professor e os prazos estabelecidos. 

 Raramente lê na íntegra as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais e as do projeto pessoal 

de leitura. 

Nível 1 

 Não cumpre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta na sala de aula). 

 Não revela sentido de responsabilidade e não cumpre as orientações dadas pelo professor 

nem os prazos estabelecidos. 

 Não lê na íntegra as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais nem as do projeto pessoal de 

leitura. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Português / 9º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/ 
TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 

 

Oralidade 

20% 

 

 

 

 

 

 

Leitura 

20% 

 

 

 

Educação 

 Literária 

20% 

 

 

 

 

 

 

Escrita 

20% 

 

 

 

 

 
- Apresentação 

oral formal 

(rubrica) 

 

-Trabalho do 

Aluno em Sala 

de Aula
7
 

(rubrica) 

 

- Ficha de 

verificação de 

leitura  

 

 

- Questionário 

escrito 

  

   

 

- Teste de 

avaliação 

 

  

- Atividade de 

escrita  

(rubrica) 

 

 

 
 
 

Linguagens e 

Textos 

  

  

Informação e 

Comunicação 

  

  

Pensamento Crítico 

e Pensamento 

Criativo 

  

  

 

 

Relacionamento 

Interpessoal 

  

  

 

 

Desenvolvimento 

Pessoal e  

Autonomia 

 

Conhecimento 

                                                                                  Nível 5 

 Compreende, com muita facilidade, textos de diferentes tipologias e em 

diferentes suportes, destacando o essencial, sintetizando a informação e 

identificando argumentos. 

 Lê e interpreta, com muita facilidade, obras literárias de diferentes autores, 

relacionando os elementos constitutivos de cada género literário com a 

construção de sentido da obra. 

 Reconhece, com muita facilidade, os diferentes tipos de valores veiculados pelos 

textos. 

 Manifesta, com muita facilidade, apreço e pontos de vista em relação aos textos 

lidos. 

 Lê, com muita facilidade, em suportes variados textos de diferentes géneros, 

fazendo inferências, explicitando o sentido global e identificando ideias principais 

e pontos de vista. 

 Lê e interpreta, com muita facilidade, textos de diferentes géneros literários, 

identificando as suas marcas formais. 

 Identifica e reconhece, com muita facilidade, todos os recursos expressivos 

utilizados na construção do sentido de um texto. 

 Evidencia um excelente domínio dos conteúdos gramaticais previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 

Nível 4 

 Compreende, com facilidade, textos de diferentes tipologias e em diferentes 

suportes, destacando o essencial, sintetizando a informação e identificando 

argumentos. 

 Lê e interpreta, com facilidade, obras literárias de diferentes autores, 

relacionando os elementos constitutivos de cada género literário com a 

construção de sentido da obra. 

 Reconhece, com facilidade, os diferentes tipos de valores veiculados pelos 

textos. 

 Manifesta, com facilidade, apreço e pontos de vista em relação aos textos lidos. 

 Lê, com facilidade, em suportes variados textos de diferentes géneros, fazendo 
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Gramática 

20% 

 

 

 

-Questão aula  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

inferências, explicitando o sentido global e identificando ideias principais e 

pontos de vista. 

 Lê e interpreta, com facilidade, textos de diferentes géneros literários, 

identificando as suas marcas formais. 

 Identifica e reconhece, com facilidade, todos os recursos expressivos utilizados 

na construção do sentido de um texto. 

 Evidencia um bom domínio dos conteúdos gramaticais previstos nas 

Aprendizagens Essenciais 

Nível 3 

 Compreende, com alguma dificuldade, textos de diferentes tipologias e em 

diferentes suportes, destacando o essencial, sintetizando a informação e 

identificando argumentos. 

 Lê e interpreta, com alguma dificuldade, obras literárias de diferentes autores, 

relacionando os elementos constitutivos de cada género literário com a 

construção de sentido da obra. 

 Reconhece, com alguma dificuldade, os diferentes tipos de valores veiculados 

pelos textos. 

 Manifesta, com alguma dificuldade, apreço e pontos de vista em relação aos 

textos lidos. 

 Lê, com alguma dificuldade, em suportes variados textos de diferentes géneros, 

fazendo inferências, explicitando o sentido global e identificando ideias principais 

e pontos de vista. 

 Lê e interpreta, com alguma dificuldade, textos de diferentes géneros literários, 

identifica as suas marcas formais. 

 Identifica e reconhece, com alguma dificuldade, todos os recursos expressivos 

utilizados na construção do sentido de um texto. 

 Evidencia um domínio razoável dos conteúdos gramaticais previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 

Nível 2 

 Compreende, com dificuldade, textos de diferentes tipologias e em diferentes 

suportes, destacando o essencial, sintetizando a informação e identificando 

argumentos. 

 Lê e interpreta, com dificuldade, obras literárias de diferentes autores, 

relacionando os elementos constitutivos de cada género literário com a 

construção de sentido da obra. 
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 Reconhece, com dificuldade, os diferentes tipos de valores veiculados pelos 

textos. 

 Manifesta, com dificuldade, apreço e pontos de vista em relação aos textos lidos. 

 Lê, com dificuldade, em suportes variados textos de diferentes géneros, fazendo 

inferências, explicitando o sentido global e identificando ideias principais e 

pontos de vista. 

 Lê e interpreta, com dificuldade, textos de diferentes géneros literários, 

identificando as suas marcas formais. 

 Identifica e reconhece, com dificuldade, todos os recursos expressivos utilizados 

na construção do sentido de um texto. 

 Evidencia um domínio insuficiente dos conteúdos gramaticais previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 

Nível 1 

 Não compreende textos de diferentes tipologias e em diferentes suportes, nem 

consegue tratar informação subjacente. 

 Lê, com enormes dificuldades, obras literárias de diferentes autores, e 

dificilmente interpreta informação subjacente. 

 Não reconhece os diferentes tipos de valores veiculados pelos textos. 

 Não consegue manifestar apreço nem pontos de vista em relação aos textos 

lidos. 

 Lê, com enormes dificuldades, em suportes variados textos de diferentes 

géneros, não conseguindo fazer inferências, explicitar o sentido global e 

identificar ideias principais e pontos de vista. 

 Lê e interpreta, com enormes dificuldades, textos de diferentes géneros 

literários, não conseguindo identificar as suas marcas formais. 

 Não identifica nem reconhece os recursos expressivos utilizados na construção 

do sentido de um texto. 

 Evidencia um domínio muito insuficiente dos conteúdos gramaticais previstos 

nas Aprendizagens Essenciais. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 

 Exprime-se, oralmente e por escrito, de forma sempre clara. 

 Exprime, de forma correta/fundamentada, pontos de vista e apreciações críticas, 

posições, conclusões. 

 Comunica sempre com fluência, correção e naturalidade em situações de 

intervenção formal. 
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 Elabora, com muita facilidade, textos de diferentes géneros e com diferentes 

finalidades informativas, ordenando e hierarquizando sempre a informação, de 

forma a garantir progressão temática, coesão e coerência. 

 Utiliza, com muita facilidade, estratégias e ferramentas informáticas na 

planificação, produção, revisão, aperfeiçoamento e edição de texto. 

 Escreve, com muita facilidade, textos com correção ortográfica e sintática, 

propriedade vocabular e uso correto dos sinais de pontuação. 

 Desenvolve, com muita facilidade, um projeto de leitura que revela pensamento 

crítico e criativo. 

Nível 4 

 Exprime-se, oralmente e por escrito, de forma bastante clara. 

 Exprime, de forma correta, mas pouco fundamentada, pontos de vista e 

apreciações críticas, posições, conclusões. 

 Comunica quase sempre com fluência, correção e naturalidade em situações de 

intervenção formal. 

 Elabora, com facilidade, textos de diferentes géneros e com diferentes 

finalidades informativas, ordenando e hierarquizando sempre a informação, de 

forma a garantir progressão temática, coesão e coerência. 

 Utiliza, com facilidade, estratégias e ferramentas informáticas na planificação, 

produção, revisão, aperfeiçoamento e edição de texto. 

 Escreve, com facilidade, textos com correção ortográfica e sintática, propriedade 

vocabular e uso correto dos sinais de pontuação. 

 Desenvolve, com facilidade, um projeto de leitura que revela pensamento crítico 

e criativo. 

Nível 3 

 Exprime-se, oralmente e por escrito, com alguma clareza. 

 Exprime, de forma pouco correta e pouco fundamentada, pontos de vista e 

apreciações críticas, posições, conclusões. 

 Comunica, com alguma dificuldade, com fluência, correção e naturalidade em 

situações de intervenção formal. 

 Elabora, com alguma dificuldade, textos de diferentes géneros e com diferentes 

finalidades informativas, ordenando e hierarquizando sempre a informação, de 

forma a garantir progressão temática, coesão e coerência. 

 Utiliza, com alguma dificuldade, estratégias e ferramentas informáticas na 

planificação, produção, revisão, aperfeiçoamento e edição de texto. 
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 Escreve, com alguma dificuldade, textos com correção ortográfica e sintática, 

propriedade vocabular e uso correto dos sinais de pontuação. 

 Desenvolve, com alguma dificuldade, um projeto de leitura que revela 

pensamento crítico e criativo. 

Nível 2 

 Exprime-se, oralmente e por escrito, com pouca clareza. 

 Exprime, de forma pouco correta e não fundamentada, pontos de vista e 

apreciações críticas, posições, conclusões. 

 Comunica, com muita dificuldade, com fluência, correção e naturalidade em 

situações de intervenção formal. 

 Elabora, com muita dificuldade textos de diferentes géneros e com diferentes 

finalidades informativas, ordenando e hierarquizando sempre a informação, de 

forma a garantir progressão temática, coesão e coerência. 

 Utiliza, com muita dificuldade, estratégias e ferramentas informáticas na 

planificação, produção, revisão, aperfeiçoamento e edição de texto. 

 Escreve, com muita dificuldade, textos com correção ortográfica e sintática, 

propriedade vocabular e uso correto dos sinais de pontuação. 

 Desenvolve, com muita dificuldade, um projeto de leitura que revela 

pensamento crítico e criativo. 

Nível 1 

 Exprime-se, oralmente e por escrito, sem nenhuma clareza. 

 Não exprime pontos de vista nem apreciações críticas, posições, conclusões. 

 Não comunica com correção em situações de intervenção formal. 

 Não elabora textos de diferentes géneros e com diferentes finalidades 

informativas, não conseguindo tratar a informação de forma coesa e coerente. 

 Não utiliza estratégias e ferramentas informáticas na planificação, produção, 

revisão, aperfeiçoamento e edição de texto. 

 Escreve textos sem correção ortográfica ou sintática, não mostrando nem 

propriedade vocabular nem uso correto dos sinais de pontuação. 

 Não desenvolve um projeto de leitura que revela pensamento crítico e criativo. 

 
Participação 
 
 

Nível 5 

 Participa em todas as atividades propostas com muito empenho e persistência. 

 Evidencia um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula quer nos projetos de âmbito 

escolar. 
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 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares.  

 Participa ativamente em todas as atividades de par e grupo. 

 Interage com o outro, aceitando sempre feedback construtivo.  

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 

Nível 4 

 Participa na maioria das atividades propostas com muito empenho e 

persistência. 

 Evidencia espírito de iniciativa, participando sempre de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas da aula quer nos projetos de âmbito escolar. 

 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 

seus pares.  

 Participa em todas as atividades de par e grupo. 

 Interage com o outro, aceitando quase sempre feedback construtivo.  

 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 

Nível 3 

 Participa na maioria das atividades propostas com algum empenho e 

persistência. 

 Evidencia, por vezes, espírito de iniciativa, participando sempre de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula quer nos projetos de âmbito 

escolar. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares.  

 Participa na maioria das atividades de par e grupo. 

 Interage com o outro, aceitando, por vezes, feedback construtivo.  

 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 

espírito democrático. 

Nível 2 

 Participa em algumas atividades propostas com pouco empenho e persistência. 

 Evidencia pouco espírito de iniciativa e pouca participação, quer nas tarefas da 

aula quer nos projetos de âmbito escolar. 

 Raramente coopera e partilha ideias/ estratégias com os professores e os seus 

pares.  
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 Participa em algumas atividades de par e grupo. 

 Interage com dificuldade, aceitando, por vezes, feedback construtivo.  

 Negoceia, ocasionalmente, soluções, e nem sempre respeita opiniões diferentes. 

Nível 1 

 Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e persistência.  

 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 

 Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 Não é capaz de interagir com o outro. 

 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais e com os materiais dos outros, 

preocupando-se com a apresentação dos trabalhos. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta na sala de aula). 

 Revela excelente sentido de responsabilidade, cumprindo sempre as diversas 

orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

Nível 4 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos. 

 Cumpre, com falhas pontuais, os seus deveres de aluno (designadamente, a 

pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  

 Revela sentido de responsabilidade, cumprindo as diversas orientações dadas 

pelo professor e os prazos estabelecidos. 

Nível 3 

 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 

dos trabalhos. 

 Cumpre, com algumas falhas, os seus deveres de aluno (designadamente, a 

pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  

 Revela algum sentido de responsabilidade, cumprindo, por vezes, as diversas 

orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

Nível 2 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 

preocupação com a apresentação dos trabalhos. 

 Cumpre, com dificuldades, os seus deveres de aluno (designadamente, a 

pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
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 Revela pouco sentido de responsabilidade, cumprindo, raramente, as diversas 

orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

Nível 1 

 Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 

apresentação dos trabalhos. 

 Não cumpre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  

 Não revela sentido de responsabilidade e não cumpre as diversas orientações 

dadas pelo professor e os prazos estabelecidos 
VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Português / 10º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 

 

Oralidade 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura 

15% 

 

 

 

 

Educação 

 Literária 

25% 

 

 

 

 

 

Escrita 

25% 

 

  

 Apresentação 

oral formal 

(Rubrica) 

 

 

 

- Trabalho do 
Aluno em 
Salade Aula7 
   (Rubrica) 

 

 

 

- Ficha de 

verificação de 

leitura. 

 

 

 

- Questionário 

escrito 

  

 

- Teste de 

avaliação.  

  

 

- Atividade de 

 

 

 

 

Linguagens e 

Textos 

 

 

Informação e 

Comunicação 

 

 

Pensamento Crítico 

e Pensamento 

Criativo 

 

 

Relacionamento 

Interpessoal 

 

 

Desenvolvimento 

Pessoal e  

Autonomia 

Conhecimento 

18-20 
Adquire, plenamente, todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 

nos diferentes domínios. 

Interpreta, sem imprecisões, textos orais de diferentes géneros, reportagem e comentário, 
evidenciando perspetiva crítica e criativa 
Utiliza, de forma explícita, processos de planificação e de avaliação de textos, em contextos formais.  
Lê, com clareza e expressividade, textos de diferentes graus de complexidade dos géneros 
seguintes: relato de viagem, exposição sobre um tema, apreciação crítica e cartoon. 
Interpreta, sem imprecisões, obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros, 

produzidas entre os séculos XII e XVI. 

Realiza, sem falhas, leitura crítica e autónoma.  
Analisa, sem falhas, a organização interna e externa do texto.  
Relaciona, sem falhas, características formais do texto poético. 
Analisa com clareza e expressividade o valor de recursos expressivos para a construção do sentido 
do texto. 
Reconhece e compara textos, com clareza e expressividade, em função dos temas, ideias, valores 
culturais, éticos e estéticos presentes nos textos.  
Desenvolve, com clareza, um projeto de leitura. 
Planifica e redige, com facilidade e adequação, utilizando mecanismos de revisão, de avaliação e 

correção. 

Escreve e edita, sem falhas, em diferentes suportes sínteses, exposições e apreciações críticas, 
respeitando as marcas de género.  
Mobiliza e aplica, sempre e com correção, todas as estruturas lexicais e gramaticais previstas nas 
AE. 

14-17 
Adquire, com pequenas lacunas, todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais nos diferentes domínios. 

Interpreta, com pequenas imprecisões, textos orais de diferentes géneros, reportagem e 
comentário, evidenciando perspetiva crítica e criativa 
Utiliza, com pequenas falhas, processos de planificação e de avaliação de textos, em contextos 
formais.  
Lê, com pequenas falhas, textos de diferentes graus de complexidade dos géneros seguintes: 
relato de viagem, exposição sobre um tema, apreciação crítica e cartoon. 
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Gramática 

15% 

 

escrita 

(Rubrica) 
 

  

- Questão aula. 

  

Interpreta, com algumas imprecisões, obras literárias portuguesas de diferentes autores e 

géneros, produzidas entre os séculos XII e XVI. 

Realiza, com pequenas falhas, leitura crítica e autónoma.  
Analisa, com pequenas falhas, a organização interna e externa do texto.  
Relaciona, com pequenas falhas, características formais do texto poético. 
Analisa, com relativa facilidade e adequação, o valor de recursos expressivos para a construção do 
sentido do texto. 
Reconhece e compara textos, com clareza e expressividade, em função dos temas, ideias, valores 
culturais, éticos e estéticos presentes nos textos.  
Desenvolve, com clareza, um projeto de leitura. 
Planifica e redige, com facilidade e adequação, utilizando mecanismos de revisão, de avaliação e 

correção. 

Escreve e edita, sem falhas, em diferentes suportes sínteses, exposições e apreciações críticas, 
respeitando as marcas de género.  
Mobiliza e aplica, frequentemente e com correção, todas as estruturas lexicais e gramaticais 
previstas nas AE 

10-13 
Adquire, com pequenas falhas, todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais nos diferentes domínios. 

Interpreta, com algumas imprecisões, textos orais de diferentes géneros, reportagem e 
comentário, evidenciando perspetiva crítica e criativa 
Utiliza, com pequenas falhas, processos de planificação e de avaliação de textos, em contextos 
formais.  
Lê, com algumas imprecisões, textos de diferentes graus de complexidade dos géneros seguintes: 
relato de viagem, exposição sobre um tema, apreciação crítica e cartoon. 
Interpreta, com imprecisões, obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros, 

produzidas entre os séculos XII e XVI. 

Realiza, com falhas, leitura crítica e autónoma.  
Analisa com falhas, a organização interna e externa do texto.  
Relaciona, com falhas, características formais do texto poético. 
Analisa com pouca clareza, o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do texto. 
Reconhece e compara textos, com algumas falhas, em função dos temas, ideias, valores culturais, 
éticos e estéticos presentes nos textos.  
Desenvolve, com pequenas falhas, um projeto de leitura. 
Planifica e redige, com alguma dificuldade, utilizando mecanismos de revisão, de avaliação e 

correção. 

Escreve e edita, com pequenas falhas, em diferentes suportes sínteses, exposições e apreciações 
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críticas, respeitando as marcas de género.  
Mobiliza e aplica, com pequenas falhas e algumas incorreções, todas as estruturas lexicais e 
gramaticais previstas nas AE. 

8-9 
Adquire, com muitas lacunas, todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais nos diferentes domínios. 

Interpreta, com acentuadas imprecisões, textos orais de diferentes géneros, reportagem e 
comentário, evidenciando perspetiva crítica e criativa 
Utiliza, de forma muito pouco explícita, processos de planificação e de avaliação de textos, em 
contextos formais.  
Lê, com pouca clareza e muitas falhas, textos de diferentes graus de complexidade dos géneros 
seguintes: relato de viagem, exposição sobre um tema, apreciação crítica e cartoon. 
Interpreta, com acentuadas imprecisões, obras literárias portuguesas de diferentes autores e 

géneros, produzidas entre os séculos XII e XVI. 

Realiza, com muitas falhas, leitura crítica e autónoma.  
Analisa, com muitas falhas, a organização interna e externa do texto.  
Relaciona, com muitas falhas, características formais do texto poético. 
Analisa, com muitas falhas, o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do texto. 
Reconhece e compara textos, com pouca clareza e sem expressividade, em função dos temas, 
ideias, valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos.  
Desenvolve, com muita dificuldade, um projeto de leitura. 
Planifica e redige, com muita dificuldade, utilizando mecanismos de revisão, de avaliação e 

correção. 

Escreve e edita, com muitas falhas, em diferentes suportes sínteses, exposições e apreciações 
críticas, respeitando as marcas de género.  
Mobiliza e aplica, raramente e com incorreções, todas as estruturas lexicais e gramaticais 
previstas nas AE 
1-7 
Não adquire todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais nos 

diferentes domínios. 

Raramente interpreta textos orais de diferentes géneros, reportagem e comentário, evidenciando 
perspetiva crítica e criativa 
Raramente utiliza processos de planificação e de avaliação de textos, em contextos formais.  
Raramente lê, com clareza e expressividade, textos de diferentes graus de complexidade dos 
géneros seguintes: relato de viagem, exposição sobre um tema, apreciação crítica e cartoon. 
Interpreta, sem imprecisões, obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros, 

produzidas entre os séculos XII e XVI. 
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Raramente realiza leitura crítica e autónoma.  
Raramente analisa a organização interna e externa do texto.  
Raramente relaciona características formais do texto poético. 
Analisa, sem clareza e sem expressividade, o valor de recursos expressivos para a construção do 
sentido do texto. 
Raramente reconhece e não compara textos, com clareza e expressividade, em função dos temas, 
ideias, valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos.  
Raramente desenvolve um projeto de leitura. 
Raramente planifica e redige, com adequação, utilizando mecanismos de revisão, de avaliação e 

correção. 

Raramente escreve e edita, em diferentes suportes, sínteses, exposições e apreciações críticas, 
respeitando as marcas de género.  
Mobiliza e aplica,  com múltiplas incorreções, todas as estruturas lexicais e gramaticais previstas 
nas AE. 

Comunicação 
 
 

18-20 
Sintetiza e produz, sem falhas, textos/discurso escutado, quanto ao tema e à estrutura e à 
situação de comunicação.  
Exprime, com fundamentação e clareza, e através de exposições, pontos de vista suscitados por 
leituras diversas. 
Utiliza adequadamente recursos verbais e não verbais e métodos de trabalho científico. 
Clarifica tema(s), ideias principais, pontos de vista.  
Interpreta, sem falhas, o sentido global do texto e a intencionalidade comunicativa. 

14-17 
Sintetiza e produz, com ligeiras falhas, textos/discurso escutado, quanto ao tema e à estrutura e à 
situação de comunicação.  
Exprime, com fundamentação, e através de exposições, pontos de vista suscitados por leituras 
diversas. 
Utiliza, com pequenas imprecisões, recursos verbais e não verbais e métodos de trabalho 
científico. 
Clarifica, com algumas falhas tema(s), ideias principais, pontos de vista.  
Interpreta, com algumas falhas, o sentido global do texto e a intencionalidade comunicativa. 

10-13 
Sintetiza e produz, com ligeiras falhas, textos/discurso escutado, quanto ao tema e à estrutura e à 
situação de comunicação.  
Exprime, com pouca fundamentação, e através de exposições, pontos de vista suscitados por 
leituras diversas. 
Utiliza, com pequenas imprecisões, recursos verbais e não verbais e métodos de trabalho 
científico. 
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Clarifica, com algumas falhas tema(s), ideias principais, pontos de vista.  
Interpreta, com algumas falhas, o sentido global do texto e a intencionalidade comunicativa. 

8-9 
Sintetiza e produz, com muitas falhas, textos/discurso escutado, quanto ao tema e à estrutura e à 
situação de comunicação.  
Exprime, sem fundamentação, e através de exposições, pontos de vista suscitados por leituras 
diversas. 
Utiliza, com muitas imprecisões, recursos verbais e não verbais e métodos de trabalho científico. 
Clarifica, com muitas falhas tema(s), ideias principais, pontos de vista.  
Interpreta, com muitas falhas, o sentido global do texto e a intencionalidade comunicativa. 

1-7 
Raramente sintetiza e produz textos/discurso escutado, quanto ao tema e à estrutura e à situação 
de comunicação.  
Raramente exprime, através de exposições, pontos de vista suscitados por leituras diversas. 
Raramente utiliza recursos verbais e não verbais e métodos de trabalho científico. 
Raramente clarifica tema(s), ideias principais, pontos de vista.  
Raramente interpreta o sentido global do texto e a intencionalidade comunicativa. 

 
Participação 
 
 

18-20 
Participa, sempre, construtivamente, nas interações verbais, partilha e avalia ideias, defende e 

critica pontos de vista.  

Partilha, sempre, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

Manifesta, sempre,  um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Cria, sempre, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 

elevado espírito democrático. 

Exprime, sempre, ecom fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas leituras. 

14-17 
Participa, frequentemente e construtivamente, nas interações verbais, partilha e avalia ideias, 

defende e critica pontos de vista.  

Partilha, frequentemente, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

Manifesta, frequentemente,, um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Cria, frequentemente, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 

um elevado espírito democrático. 

Exprime, frequentemente, com fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas leituras. 

10-13 
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Participa, na maioria das vezes, construtivamente, nas interações verbais, partilha e avalia ideias, 

defende e critica pontos de vista.  

Partilha, na maioria das vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

Manifesta, na maioria das vezes, um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Cria, na maioria das vezes, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 

Exprime, na maioria das vezes ecom fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas 

leituras. 

8-9 
Participa, algumas vezes, construtivamente, nas interações verbais, partilha e avalia ideias, 

defende e critica pontos de vista.  

Partilha, ocasionalmentes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

Manifesta, esporadicamente, um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Cria, com muitas falhas, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 

Exprime, com muita dificuldade, pontos de vista suscitados pelas diversas leituras. 

1-7 
Raramente participa nas interações verbais, partilha e avalia ideias, defende e critica pontos de 

vista.  

Raramente partilha ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

Raramente manifesta o espírito de iniciativa, participando sempre de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Não cria consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um elevado 

espírito democrático. 

Não exprime, com fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas leituras. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

18-20 

Cumpre todas as atividades propostas respeitando-se a si e aos outros.  
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula).   

Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor.  
Lê integralmente as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais e as do projeto pessoal de 

leitura. 

14-17  
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Cumpre frequentemente as atividades propostas, respeitando-se a si e aos outros.  
Cumpre frequentemente os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).   
Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor.  

Lê frequentemente na íntegra as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais e as do projeto 

pessoal de leitura. 

10-13  
Cumpre, na maioria das vezes, as atividades propostas e apresenta algumas falhas no respeito por 

si  e pelos outros.  

Cumpre, na maioria das vezes, os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).   

Cumpre, na maioria das vezes, sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor.  

Na maioria das vezes, lê na íntegra as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais e as do 

projeto pessoal de leitura 
8-9  
Raramente cumpre as atividades propostas e, por vezes, não se respeita a si e aos outros.  

Raramente cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).   

Raramente cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor.  

Raramente lê na íntegra as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais e as do projeto pessoal 

de leitura. 

1-7 

Não cumpre as atividades propostas nem se respeita a si e aos outros. 

Não cumpre  os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as regras 

de conduta da sala de aula).  

Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 

Não lê na íntegra as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais nem as do projeto pessoal de 

leitura. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Português / 11º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
Oralidade 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura 

15% 

 

 

Educação 

 Literária 

25% 

 

 

 

 

 

 

Escrita 

25% 

 

 
 

 

 

Apresentação 

oral formal 

(Rubrica) 
 

Trabalho do 
Aluno em Sala 
de Aula

7
 

   (rubrica) 
 
 

Ficha de 
verificação de 

leitura. 
 
 

Questionário 

escrito 

  

  

Teste de 

avaliação.  

 

 

 Atividade de 

escrita 

(Rubrica) 
 

  

 

 

Linguagens e 

Textos 

  

  
Informação e 

Comunicação 
  

  
Pensamento Crítico 

e Pensamento 
Criativo 

  

  
Relacionamento 

Interpessoal 

  

  
Desenvolvimento 

Pessoal e  
Autonomia 

Conhecimento 

18-20 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 

nos diferentes domínios. 

Lê textos de diferentes graus de complexidade argumentativa dos géneros seguintes: discurso 

político, apreciação crítica e artigo de opinião. 

Interpreta obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros, produzidas entre os 

séculos XVII e XIX. 

Interpreta, com clareza, discursos orais e escritos. 
Interpreta textos de diferentes tipologias, identificando e avaliando o sentido global e a 

intencionalidade comunicativa. 

Reconhece valores culturais, éticos e estéticos presentes nos diferentes textos e analisa o valor 

dos recursos expressivos na construção do sentido dos mesmos. 

Planifica e redige com adequação, utilizando mecanismos de revisão, de avaliação e correção. 

Mobiliza e aplica, com correção, todas as estruturas lexicais e gramaticais previstas nas AE.  

14-17 
Adquire, com pequenas lacunas, todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais nos diferentes domínios 
Lê, com pequenas falhas, textos de diferentes graus de complexidade argumentativa dos géneros 

seguintes: discurso político, apreciação crítica e artigo de opinião. 

Interpreta, com pequenas falhas, obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros, 

produzidas entre os séculos XVII e XIX. 

Interpreta, com pequenas falhas, discursos orais e escritos. 

Interpreta,  com pequenas falhas, textos de diferentes tipologias, identificando e avaliando o 

sentido global e a intencionalidade comunicativa. 

Reconhece, com pequenas imprecisões, valores culturais, éticos e estéticos presentes nos 

diferentes textos e analisa o valor dos recursos expressivos na construção do sentido dos mesmos. 

Planifica e redige, com relativa facilidade e adequação, utilizando mecanismos de revisão, de 

avaliação e correção. 

Mobiliza e aplica, frequentemente e com correção, todas as estruturas lexicais e gramaticais 
previstas nas AE. 

10-13 
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Gramática 
15% 

 Questões de 

aula 

  

 

 

Adquire, com algumas lacunas, todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais nos diferentes domínios.. 

Lê, com algumas falhas, textos de diferentes graus de complexidade argumentativa dos géneros 

seguintes: discurso político, apreciação crítica e artigo de opinião. 

Interpreta, com algumas falhas, obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros, 

produzidas entre os séculos XVII e XIX. 

Interpreta, com algumas falhas, discursos orais e escritos. 

Interpreta, com algumas falhas, textos de diferentes tipologias, identificando e avaliando o 

sentido global e a intencionalidade comunicativa. 

Reconhece, com algumas imprecisões, valores culturais, éticos e estéticos presentes nos 

diferentes textos e analisa o valor dos recursos expressivos na construção do sentido dos mesmos. 

Planifica e redige, com algumas dificuldade e adequação, utilizando mecanismos de revisão, de 

avaliação e correção. 

Mobiliza e aplica, por vezes e com alguma correção, todas as estruturas lexicais e gramaticais 

previstas nas AE. 

8-9 
Adquire, com muitas lacunas, todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais nos diferentes domínios. 

Lê, com muitas falhas, textos de diferentes graus de complexidade argumentativa dos géneros 

seguintes: discurso político, apreciação crítica e artigo de opinião. 

Interpreta, com muitas falhas, obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros, 

produzidas entre os séculos XVII e XIX. 

Interpreta, com muitas falhas, discursos orais e escritos. 

Interpreta, com muitas falhas, textos de diferentes tipologias, identificando e avaliando o sentido 

global e a intencionalidade comunicativa. 

Reconhece, com muitas imprecisões, valores culturais, éticos e estéticos presentes nos diferentes 

textos e analisa o valor dos recursos expressivos na construção do sentido dos mesmos. 

Planifica e redige, com muita dificuldade e adequação, utilizando mecanismos de revisão, de 

avaliação e correção. 

Mobiliza e aplica, raramente e com pouca correção, todas as estruturas lexicais e gramaticais 
previstas nas AE. 

1-7 
Não adquire todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais nos 
diferentes domínios. 
Raramente lê ou não lê textos de diferentes graus de complexidade argumentativa dos géneros 

seguintes: discurso político, apreciação crítica e artigo de opinião. 
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Raramente interpreta ou não interpreta obras literárias portuguesas de diferentes autores e 

géneros, produzidas entre os séculos XVII e XIX. 

Raramente interpreta ou não interpreta, com clareza, discursos orais e escritos. 

Raramente interpreta ou  não interpreta textos de diferentes tipologias, identificando e avaliando 

o sentido global e a intencionalidade comunicativa. 

Raramente reconhece ou não reconhece valores culturais, éticos e estéticos presentes nos 

diferentes textos e analisa o valor dos recursos expressivos na construção do sentido dos mesmos. 

Raramente planifica ou redige ou não planifica e redige com adequação, utilizando mecanismos 

de revisão, de avaliação e correção. 

Raramente mobiliza e aplica ou não mobiliza e aplica,  com correção, todas as estruturas lexicais e 
gramaticais previstas nas AE 

Comunicação 
 
 

18-20 
Produz textos orais e escritos com propriedade temática e vocabular. 
Exprime, com fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas leituras. 
Planifica e faz exposições orais para apresentações de temas, de opiniões e de apreciações 

críticas. 

Desenvolve um projeto de leitura que revela pensamento crítico e criativo. 

Escreve textos de opinião, argumentativo, apreciações críticas e exposições sobre um tema. 

Produz textos com propriedade vocabular e com diversificação de estruturas sintáticas. 

14-17 
Produz frequentemente textos orais e escritos com propriedade temática e vocabular. 

Exprime frequentemente , com fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas leituras. 

Planifica e faz frequentemente exposições orais para apresentações de temas, de opiniões e de 

apreciações críticas. 

Desenvolve frequentemente um projeto de leitura que revela pensamento crítico e criativo. 

Escreve frequentemente textos de opinião, argumentativo, apreciações críticas e exposições sobre 

um tema. 

Produz frequentemente textos com propriedade vocabular e com diversificação de estruturas 

sintáticas. 

10-13 
Produz, na maioria das vezes, textos orais e escritos com propriedade temática e vocabular. 

Exprime, na maioria das vezes,  com fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas 

leituras. 

Planifica e faz, na maioria das vezes, exposições orais para apresentações de temas, de opiniões e 

de apreciações críticas. 
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Desenvolve, na maioria das vezes, um projeto de leitura que revela pensamento crítico e criativo. 

Escreve, na maioria das vezes, textos de opinião, argumentativo, apreciações críticas e exposições 

sobre um tema. 

Produz, na maioria das vezes, textos com propriedade vocabular e com diversificação de estruturas 

sintáticas. 

8-9 
Raramente produz todos os textos orais e escritos com propriedade temática e vocabular. 

Raramente exprime, com fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas leituras. 

Raramente planifica e faz todas as exposições orais para apresentações de temas, de opiniões e de 

apreciações críticas. 

Raramente desenvolve um projeto de leitura que revela pensamento crítico e criativo. 

Raramente escreve textos de opinião, argumentativo, apreciações críticas e exposições sobre um 

tema. 

Raramente produz textos com propriedade vocabular e com diversificação de estruturas sintáticas 

1-7 
Não produz textos orais e escritos com propriedade temática e vocabular. 

Não exprime, com fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas leituras. 

Não planifica nem faz exposições orais para apresentações de temas, de opiniões e de apreciações 

críticas. 

Não desenvolve um projeto de leitura que revela pensamento crítico e criativo. 

Não escreve textos de opinião, argumentativo, apreciações críticas e exposições sobre um tema. 

Não produz textos com propriedade vocabular e com diversificação de estruturas sintáticas 

 
Participação 
 
 

18-20 
Participa, construtivamente, nas interações verbais, partilha e avalia ideias, defende e critica 
pontos de vista.  
Partilha ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

Manifesta um elevado espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, quer 

nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Cria consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um elevado 

espírito democrático. 
Exprime, com fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas leituras. 

14-17 
Participa, frequentemente e construtivamente, nas interações verbais, partilha e avalia ideias, 

defende e critica pontos de vista.  

Partilha, frequentemente, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
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Manifesta, frequentemente,, um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Cria, frequentemente, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 

um elevado espírito democrático. 

Exprime, frequentemente e com fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas 

leituras. 

10-13 
Participa, na maioria das vezes, construtivamente, nas interações verbais, partilha e avalia ideias, 

defende e critica pontos de vista.  

Partilha, na maioria das vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

Manifesta, na maioria das vezes, um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Cria, na maioria das vezes, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 

Exprime, na maioria das vezes ecom fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas 

leituras. 

8-9 
Raramente participa nas interações verbais, partilha e avalia ideias, defende e critica pontos de 

vista.  

Raramente partilha ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

Raramente manifesta um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Raramente cria consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 

elevado espírito democrático. 

Raramente exprime, com fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas leituras 

1-7 
Não participa nas interações verbais, partilha e avalia ideias, defende e critica pontos de vista.  

Não partilha ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

Não manifesta o espírito de iniciativa, participando sempre de forma pertinente e construtiva, 

quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Não cria consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um elevado 

espírito democrático. 

Não exprime, com fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas leituras. 

  
Responsabilidade 

18-20 
Cumpre todas as atividades propostas respeitando-se a si e aos outros. 
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Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula).  

Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Lê integralmente as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais e as do projeto pessoal de 
leitura. 
 

14-17 
Cumpre frequentemente as atividades propostas, respeitando-se a si e aos outros. 
Cumpre frequentemente  os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  

Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Lê frequentemente na íntegra as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais e as do projeto 
pessoal de leitura. 

10-13 
Cumpre, na maioria das vezes, as atividades propostas e apresenta algumas falhas no respeito por 
si  e pelos outros. 
Cumpre, na maioria das vezes, os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  

Cumpre, na maioria das vezes, sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Na maioria das vezes, lê na íntegra as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais e as do 
projeto pessoal de leitura. 
8-9 
Raramente cumpre as atividades propostas e, por vezes, não se respeita a si e aos outros. 
Raramente cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  

Raramente cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Raramente lê na íntegra  as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais e as do projeto pessoal 
de leitura. 

1-7 
Não cumpre as atividades propostas nem se respeita a si e aos outros. 
Não cumpre  os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as regras 

de conduta da sala de aula).  

Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Não lê na íntegra as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais nem as do projeto pessoal de 
leitura. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Português / 12º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 

 

Oralidade 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura 

15% 

 

 

 

 

Educação 

 Literária 

25% 

 

 

 

 

 

Escrita 

25% 

 

 

 

 

Apresentação 

oral formal 

(Rubrica) 

 

Trabalho 

Individual do 

Aluno
7
 

(rubrica) 

 

 

- Ficha de 

verificação de 

leitura. 

 

 

 

- Questionário 

escrito 

  

  

- Teste de 

avaliação.  

 

  

Atividade de 

escrita 

(Rubrica) 

 

 

Linguagens e 

Textos 

  

 

  

Informação e 

Comunicação 

  

  

 

Pensamento 

Crítico e 

Pensamento 

Criativo 

  

  

 

Relacionamento 

Interpessoal 

  

 

  

 

 

 

 

Desenvolvimento 

Pessoal e  

Autonomia 

Conhecimento 

18-20 

Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 

nos diferentes domínios. 

Lê, sem falhas, textos de diferentes graus de complexidade argumentativa dos géneros 

seguintes: apreciação crítica e artigo de opinião. 

Interpreta, sem falhas, obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros, produzidas 

no século XX.  

Interpreta, sem falhas,  discursos orais e escritos. 

Interpreta, sem falhas, textos de diferentes tipologias, identificando e avaliando o sentido global 

e a intencionalidade comunicativa. 

Reconhece, sem imprecisões, valores culturais, éticos e estéticos presentes nos diferentes textos 

e analisa o valor dos recursos expressivos na construção do sentido dos mesmos. 

Planifica e redige com facilidade e adequação, utilizando mecanismos de revisão, de avaliação e 

correção. 

Mobiliza e aplica, sempre com correção, todas as estruturas lexicais e gramaticais previstas nas 

AE. 

 

14-17 
Adquire, com pequenas lacunas, todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais nos diferentes domínios. 

Lê, com pequenas falhas, textos de diferentes graus de complexidade argumentativa dos 

géneros seguintes: apreciação crítica e artigo de opinião. 

Interpreta, com pequenas falhas, obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros, 

produzidas no século XX.  

Interpreta, com pequenas falhas, discursos orais e escritos. 

Interpreta,  com pequenas falhas, textos de diferentes tipologias, identificando e avaliando o 

sentido global e a intencionalidade comunicativa. 

Reconhece, com pequenas imprecisões, valores culturais, éticos e estéticos presentes nos 

diferentes textos e analisa o valor dos recursos expressivos na construção do sentido dos 

mesmos. 

Planifica e redige, com relativa facilidade e adequação, utilizando mecanismos de revisão, de 
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Gramática 

           15%  

 

 

  

- Questões de 

aula. 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

avaliação e correção. 

Mobiliza e aplica, frequentemente e com correção, todas as estruturas lexicais e gramaticais 
previstas nas AE. 

10-13 
Adquire, com algumas lacunas, todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais nos diferentes domínios. 

Lê, com algumas falhas, textos de diferentes graus de complexidade argumentativa dos géneros 

seguintes: apreciação crítica e artigo de opinião. 

Interpreta, com algumas falhas, obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros, 

produzidas no século XX.  

Interpreta, com algumas falhas, discursos orais e escritos. 

Interpreta, com algumas falhas, textos de diferentes tipologias, identificando e avaliando o 

sentido global e a intencionalidade comunicativa. 

Reconhece, com algumas imprecisões, valores culturais, éticos e estéticos presentes nos 

diferentes textos e analisa o valor dos recursos expressivos na construção do sentido dos 

mesmos. 

Planifica e redige, com algumas dificuldade e adequação, utilizando mecanismos de revisão, de 

avaliação e correção. 

Mobiliza e aplica, por vezes e com alguma correção, todas as estruturas lexicais e gramaticais 
previstas nas AE. 
8-9 
Adquire, com muitas lacunas, todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 

Essenciais nos diferentes domínios. 

Lê, com muitas falhas, textos de diferentes graus de complexidade argumentativa dos géneros 

seguintes: apreciação crítica e artigo de opinião. 

Interpreta, com muitas falhas, obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros, 

produzidas no século XX.  

Interpreta, com muitas falhas, discursos orais e escritos. 

Interpreta, com muitas falhas, textos de diferentes tipologias, identificando e avaliando o sentido 

global e a intencionalidade comunicativa. 

Reconhece, com muitas imprecisões, valores culturais, éticos e estéticos presentes nos 

diferentes textos e analisa o valor dos recursos expressivos na construção do sentido dos 

mesmos. 

Planifica e redige, com muita dificuldade e adequação, utilizando mecanismos de revisão, de 

avaliação e correção. 

Mobiliza e aplica, raramente e com pouca correção, todas as estruturas lexicais e gramaticais 
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previstas nas AE. 
1-7 
Não adquire todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais nos 

diferentes domínios. 

Raramente lê  ou não lê textos de diferentes graus de complexidade argumentativa dos géneros 

seguintes: apreciação crítica e artigo de opinião. 

Raramente interpreta ou não interpreta obras literárias portuguesas de diferentes autores e 

géneros, produzidas no século XX.  

Raramente interpreta ou não interpreta, com clareza, discursos orais e escritos. 

Raramente interpreta ou  não interpreta textos de diferentes tipologias, identificando e 

avaliando o sentido global e a intencionalidade comunicativa. 

Raramente reconhece ou não reconhece valores culturais, éticos e estéticos presentes nos 

diferentes textos e analisa o valor dos recursos expressivos na construção do sentido dos 

mesmos. 

Raramente planifica ou redige ou não planifica e redige com adequação, utilizando mecanismos 

de revisão, de avaliação e correção. 

Raramente mobiliza e aplica ou não mobiliza e aplica,  com correção, todas as estruturas lexicais 
e gramaticais previstas nas AE. 

Comunicação 
 
 

18-20 
Produz sempre textos orais e escritos com propriedade temática e vocabular. 

Exprime sempre, com fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas leituras. 

Planifica e faz sempre exposições orais para apresentações de temas, de opiniões e de 

apreciações críticas. 

Desenvolve sempre um projeto de leitura que revela pensamento crítico e criativo. 

Escreve sempre textos de opinião, argumentativo, apreciações críticas e exposições sobre um 

tema. 

Produz sempre textos com propriedade vocabular e com diversificação de estruturas sintáticas. 

 

Produz frequentemente textos orais e escritos com propriedade temática e vocabular. 

Exprime frequentemente , com fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas 

leituras. 

Planifica e faz frequentemente exposições orais para apresentações de temas, de opiniões e de 

apreciações críticas. 

Desenvolve frequentemente um projeto de leitura que revela pensamento crítico e criativo. 

Escreve frequentemente textos de opinião, argumentativo, apreciações críticas e exposições 
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sobre um tema. 

Produz frequentemente textos com propriedade vocabular e com diversificação de estruturas 

sintáticas. 

 
 

10-13 
Produz, na maioria das vezes, textos orais e escritos com propriedade temática e vocabular. 

Exprime, na maioria das vezes,  com fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas 

leituras. 

Planifica e faz, na maioria das vezes, exposições orais para apresentações de temas, de opiniões e 

de apreciações críticas. 

Desenvolve, na maioria das vezes, um projeto de leitura que revela pensamento crítico e criativo. 

Escreve, na maioria das vezes, textos de opinião, argumentativo, apreciações críticas e exposições 

sobre um tema. 

Produz, na maioria das vezes, textos com propriedade vocabular e com diversificação de 

estruturas sintáticas. 

 

8-9 
Raramente produz todos os textos orais e escritos com propriedade temática e vocabular. 

Raramente exprime, com fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas leituras. 

Raramente planifica e faz todas as exposições orais para apresentações de temas, de opiniões e 

de apreciações críticas. 

Raramente desenvolve um projeto de leitura que revela pensamento crítico e criativo. 

Raramente escreve textos de opinião, argumentativo, apreciações críticas e exposições sobre um 

tema. 

Raramente produz textos com propriedade vocabular e com diversificação de estruturas 

sintáticas. 

 

1-7 
Não produz textos orais e escritos com propriedade temática e vocabular. 

Não exprime, com fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas leituras. 

Não planifica nem faz exposições orais para apresentações de temas, de opiniões e de 

apreciações críticas. 

Não desenvolve um projeto de leitura que revela pensamento crítico e criativo. 

Não escreve textos de opinião, argumentativo, apreciações críticas e exposições sobre um tema. 
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Não produz textos com propriedade vocabular e com diversificação de estruturas sintáticas. 

 

 
Participação 
 
 

18-20 
Participa, construtivamente, nas interações verbais, partilha e avalia ideias, defende e critica 

pontos de vista.  

Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

Manifesta um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma pertinente e 

construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 

elevado espírito democrático. 

Exprime, sempre e com fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas leituras. 

14-17  

Participa, frequentemente e construtivamente, nas interações verbais, partilha e avalia ideias, 

defende e critica pontos de vista.  

Partilha, frequentemente, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

Manifesta, frequentemente,, um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Cria, frequentemente, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 

Exprime, frequentemente e com fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas 

leituras. 

10-13 
Participa, na maioria das vezes, construtivamente, nas interações verbais, partilha e avalia ideias, 

defende e critica pontos de vista.  

Partilha, na maioria das vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares. 

Manifesta, na maioria das vezes, um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Cria, na maioria das vezes, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 

Exprime, na maioria das vezes ecom fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas 

leituras. 

8-9 
Raramente participa nas interações verbais, partilha e avalia ideias, defende e critica pontos de 

vista.  
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Raramente partilha ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

Raramente manifesta um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma pertinente 

e construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Raramente cria consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 

elevado espírito democrático. 

Raramente exprime, com fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas leituras. 

1-7 
Não participa nas interações verbais, partilha e avalia ideias, defende e critica pontos de vista.  

Não partilha ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

Não manifesta o espírito de iniciativa, participando sempre de forma pertinente e construtiva, 

quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Não cria consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um elevado 

espírito democrático. 

Não exprime, com fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas leituras. 
 

 
Responsabilidade 
 
 

18-20 
Cumpre todas as atividades propostas respeitando-se a si e aos outros. 

Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula).  

Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 

Lê integralmente as obras indicadas nas metas curriculares e as do projeto pessoal de leitura. 

14-17 
Cumpre frequentemente as atividades propostas, respeitando-se a si e aos outros. 

Cumpre frequentemente  os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  

Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor. 

Lê frequentemente na íntegra as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais e as do projeto 

pessoal de leitura. 

10-13 
Cumpre, na maioria das vezes, as atividades propostas e apresenta algumas falhas no respeito 

por si  e pelos outros. 

Cumpre, na maioria das vezes, os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  

Cumpre, na maioria das vezes, sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 

Na maioria das vezes, lê na íntegra as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais e as do 
projeto pessoal de leitura. 
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8-9 
Raramente cumpre as atividades propostas e, por vezes, não se respeita a si e aos outros. 

Raramente cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  

Raramente cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 

Raramente lê na íntegra  as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais e as do projeto pessoal 

de leitura. 

1-7 
Não cumpre as atividades propostas nem se respeita a si e aos outros. 

Não cumpre  os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as 

regras de conduta da sala de aula).  

Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 

Não lê na íntegra as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais nem as do projeto pessoal de 
leitura. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Português Língua Não Materna / nível A1 

DOMÍNIOS/ 
TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
Oralidade 

30% 

 

 

Interação Cultural 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leitura 

20% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Apresentação 

oral formal 

(rubrica) 

 

- Questionário  

escrito/oral 

 

- Trabalho do 
Aluno em Sala de 
Aula

7
 

(rubrica) 

 

 

 

-Questionário  

escrito e/ou ficha 

de verificação de 

leitura. 

 

 

 

- Questionário  

escrito 

 

  

 

 

 

 
 

Linguagens e 
textos 

 
Informação e 
comunicação 

 
 

Pensamento 
crítico e criativo 

 
 

Relacionamento 
interpessoal 

 
 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia 
 
 
 

Conhecimento 

Nível 5 

 Compreende, com muita facilidade, textos com vocabulário de uso corrente, 

identificando palavras-chave e inferindo o seu significado. 

 Atribui, com muita facilidade, significados a palavras e expressões, a partir do 

contexto. 

 Identifica adequadamente a função de verbos de instrução em provas e trabalhos 

(transcrever, indicar, sublinhar, apontar, destacar, assinalar, enumerar…); 

 Evidencia um excelente domínio dos conteúdos gramaticais previstos nas 

Aprendizagens Essenciais;  

 Estabelece adequadamente relações entre a sua cultura e a cultura portuguesa, 

compreendendo as diferenças e semelhanças. 

Nível 4 

 Compreende, com facilidade, textos com vocabulário de uso corrente, 

identificando palavras-chave e inferindo o seu significado. 

 Atribui, com facilidade, significados a palavras e expressões, a partir do contexto. 

 Identifica adequadamente a função de alguns verbos de instrução em provas e 

trabalhos (transcrever, indicar, sublinhar, apontar, destacar, assinalar, 

enumerar…); 

 Evidencia um bom domínio dos conteúdos gramaticais previstos nas 

Aprendizagens Essenciais;  

 Estabelece adequadamente relações entre a sua cultura e a cultura portuguesa, 

compreendendo algumas diferenças e semelhanças. 

Nível 3 

 Compreende, com alguma dificuldade, textos com vocabulário de uso corrente, 

identificando palavras-chave e inferindo o seu significado. 

 Atribui, com alguma dificuldade, significados a palavras e expressões, a partir do 

contexto. 

 Identifica adequadamente poucos verbos de instrução em provas e trabalhos 

(transcrever, indicar, sublinhar, apontar, destacar, assinalar, enumerar…); 

 Evidencia um domínio razoável dos conteúdos gramaticais previstos nas 

Aprendizagens Essenciais; 
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Escrita 

15% 

 

 

 

 

 

Gramática 

20% 

 

 
 
 
 
 
 
 

-Atividade de 

escrita 

(rubrica) 

  

 

 

 

-Questionário 

escrito e/ou 

interativo  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estabelece algumas relações entre a sua cultura e a cultura portuguesa, 

compreendendo poucas diferenças e semelhanças. 

Nível 2 

 Compreende, com dificuldade, textos com vocabulário de uso corrente, não 

identificando palavras-chave nem inferindo o seu significado. 

 Atribui, com dificuldade, significados a palavras e expressões, a partir do 

contexto. 

 Revela dificuldades em identificar adequadamente alguns verbos de instrução em 

provas e trabalhos (transcrever, indicar, sublinhar, apontar, destacar, assinalar, 

enumerar…); 

 Evidencia um domínio insuficiente dos conteúdos gramaticais previstos nas 

Aprendizagens Essenciais; 

 Revela dificuldade em estabelecer relações entre a sua cultura e a cultura 

portuguesa e em compreender diferenças e semelhanças. 

Nível 1 

 Compreende, com muita dificuldade, textos com vocabulário de uso corrente, 

não identificando palavras-chave nem inferindo o seu significado. 

 Não atribui significados a palavras e expressões, a partir do contexto. 

 Não identifica adequadamente verbos de instrução em provas e trabalhos 

(transcrever, indicar, sublinhar, apontar, destacar, assinalar, enumerar…); 

 Evidencia um domínio muito insuficiente dos conteúdos gramaticais previstos nas 

Aprendizagens Essenciais.  

 Não estabelece relações entre a sua cultura e a cultura portuguesa, nem 

compreende diferenças e semelhanças. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 

 Produz sempre enunciados orais breves com diferentes finalidades 

comunicativas. 

 Adequa, de forma excelente, o ritmo e a entoação aos diferentes tipos de frases: 

declarativa, exclamativa, interrogativa e imperativa; 

 Escreve textos adequados ao contexto específico de aprendizagem, aplicando as 

regras básicas de acentuação e revelando um excelente domínio do alfabeto, da 

pontuação e da paragrafação. 

Nível 4 

 Produz, quase sempre, enunciados orais breves com diferentes finalidades 

comunicativas. 
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 Adequa, quase sempre, o ritmo e a entoação aos diferentes tipos de frases: 

declarativa, exclamativa, interrogativa e imperativa; 

 Escreve, frequentemente, textos adequados ao contexto específico de 

aprendizagem, aplicando as regras básicas de acentuação e revelando um bom 

domínio do alfabeto, da pontuação e da paragrafação. 

Nível 3 

 Produz, algumas vezes, enunciados orais breves com diferentes finalidades 

comunicativas. 

 Adequa, algumas vezes, o ritmo e a entoação aos diferentes tipos de frases: 

declarativa, exclamativa, interrogativa e imperativa; 

 Escreve textos adequados ao contexto específico de aprendizagem, aplicando 

algumas regras básicas de acentuação e revelando um razoável domínio do 

alfabeto, da pontuação e da paragrafação. 

Nível 2 

 Raramente produz enunciados orais breves com diferentes finalidades 

comunicativas. 

 Revela dificuldades em adequar o ritmo e a entoação aos diferentes tipos de 

frases: declarativa, exclamativa, interrogativa e imperativa; 

 Raramente escreve textos adequados ao contexto específico de aprendizagem, 

aplicando poucas regras básicas de acentuação e revelando um domínio 

insuficiente do alfabeto, da pontuação e da paragrafação. 

Nível 1 

 Não produz enunciados orais breves com diferentes finalidades comunicativas. 

 Revela muitas dificuldades em adequar o ritmo e a entoação aos diferentes tipos 

de frases: declarativa, exclamativa, interrogativa e imperativa; 

 Raramente escreve textos adequados ao contexto específico de aprendizagem, 

não aplicando regras básicas de acentuação e revelando um domínio muito 

insuficiente do alfabeto, da pontuação e da paragrafação. 

 
Participação 
 
 

Nível 5 

 Participa em todas as atividades propostas com muito empenho e persistência. 

 Evidencia um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula quer nos projetos de âmbito 

escolar. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares.  
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 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 

Nível 4 

 Participa em todas as atividades propostas com empenho e persistência. 

 Evidencia um espírito de iniciativa bastante satisfatório, participando, 

frequentemente, de forma pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula 

quer nos projetos de âmbito escolar. 

 Partilha frequentemente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 

seus pares.  

 Cria, com frequência, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões 

diferentes, revelando um espírito democrático. 

Nível 3 

 Participa na maioria das atividades propostas com algum empenho e 

persistência. 

 Evidencia um espírito de iniciativa satisfatório, participando, por vezes, quer nas 

tarefas da aula quer nos projetos de âmbito escolar. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares.  

 Cria, por vezes, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando algum espírito democrático. 

Nível 2  

 Participa em algumas atividades propostas com pouco empenho e persistência. 

 Evidencia pouco espírito de iniciativa, participando pouco, quer nas tarefas da 

aula quer nos projetos de âmbito escolar. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 

pares. 

 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1 

 Não participa nas atividades propostas revelando falta de empenho e 

persistência. 

 Não evidencia espírito de iniciativa nem participa nas tarefas da aula e nos 

projetos de âmbito escolar. 

 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares.  

 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

  Nível 5 
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Responsabilidade 
 

 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta na sala de aula). 

 Revela excelente sentido de responsabilidade, cumprindo sempre as orientações 

dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

Nível 4 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Cumpre, com falhas pontuais, os seus deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta na sala de aula. 

 Revela sentido de responsabilidade, cumprindo quase sempre as orientações 

dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

Nível 3 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais e demonstra alguma 

preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Cumpre, com algumas falhas, os seus deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta na sala de aula. 

 Revela algum sentido de responsabilidade, cumprindo, por vezes, as orientações 

dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

Nível 2 

 Manifesta pouco cuidado com os seus materiais e demonstra pouca preocupação 

com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta na sala de aula. 

 Revela pouco sentido de responsabilidade e raramente cumpre as orientações 

dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

Nível 1 

 Não manifesta cuidado com os seus materiais nem se preocupa com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta 

na sala de aula. 

 Não revela sentido de responsabilidade e não cumpre as orientações dadas pelo 

professor nem os prazos estabelecidos. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Português Língua Não Materna (Nível A2) 

DOMÍNIOS/ 
TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
Oralidade 

30% 

 

 

Interação cultural  

15% 

 

 

 

 

 

Leitura 

20%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita 

15% 

 

 

 

 
 -Apresentação 

oral formal 

(rubrica) 

 

-Questionário  

Escrito/oral 

 

-Trabalho do aluno 

em sala de aula
7
 

(rubrica) 

 

 

-Questionário  

escrito e/ou ficha 

de verificação de 

leitura. 

 

 

 

 

  

 

  

-Atividade de 

escrita 

(rubrica) 

  

 

 

 
 

Linguagens e 
textos 

 
Informação e 
comunicação 

 
 

Pensamento 
crítico e criativo 

 
Relacionamento 

interpessoal 
 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia 
 
 
 

Conhecimento 

Nível 5 

 Compreende, com muita facilidade, informação essencial de uma sequência 

falada e/ ou dialogal quando o débito de fala é relativamente lento e claro. 

 Compreende, com muita facilidade, o sentido global, o conteúdo e os objetivos 

de textos de linguagem corrente. 

 Identifica, com muita facilidade, a função de diferentes conectores e os principais 

verbos de instrução.  

 Evidencia um excelente domínio dos conteúdos gramaticais previstos nas 

Aprendizagens Essenciais.  

 Estabelece adequadamente relações entre a sua cultura e a cultura portuguesa, 

compreendendo as diferenças e semelhanças. 

Nível 4 

 Compreende, com facilidade, informação essencial de uma sequência falada e/ 

ou dialogal quando o débito de fala é relativamente lento e claro. 

 Compreende, com facilidade, o sentido global, o conteúdo e os objetivos de 

textos de linguagem corrente. 

 Identifica, com facilidade, a função de diferentes conectores e os principais 

verbos de instrução.  

 Evidencia bom domínio dos conteúdos gramaticais previstos nas Aprendizagens 

Essenciais. 

 Estabelece adequadamente relações entre a sua cultura e a cultura portuguesa, 

compreendendo algumas diferenças e semelhanças. 

Nível 3 

 Compreende, com alguma dificuldade, informação essencial de uma sequência 

falada e/ ou dialogal quando o débito de fala é relativamente lento e claro. 

 Compreende, com alguma dificuldade, o sentido global, o conteúdo e os 

objetivos de textos de linguagem corrente. 

 Identifica, com alguma dificuldade, a função de diferentes conectores e os 

principais verbos de instrução. 

 Evidencia um domínio razoável dos conteúdos gramaticais previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 



390 
 

 

Gramática 

20% 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

-Questionário 

escrito e/ou 

interativo  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estabelece algumas relações entre a sua cultura e a cultura portuguesa, 

compreendendo poucas diferenças e semelhanças. 

Nível 2 

 Compreende, com dificuldade, informação essencial de uma sequência falada e/ 

ou dialogal quando o débito de fala é relativamente lento e claro. 

 Compreende, com dificuldade, o sentido global, o conteúdo e os objetivos de 

textos de linguagem corrente. 

 Identifica, com dificuldade, a função de diferentes conectores e os principais 

verbos de instrução. 

 Evidencia um domínio insuficiente dos conteúdos gramaticais previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 

 Revela dificuldade em estabelecer relações entre a sua cultura e a cultura 

portuguesa e em compreender diferenças e semelhanças. 

Nível 1 

 Compreende, com muita dificuldade, informação essencial de uma sequência 

falada e/ ou dialogal quando o débito de fala é relativamente lento e claro. 

 Compreende, com muita dificuldade, o sentido global, o conteúdo e os objetivos 

de textos de linguagem corrente. 

 Identifica, com muita dificuldade, a função de diferentes conectores e os 

principais verbos de instrução. 

 Evidencia um domínio muito insuficiente dos conteúdos gramaticais previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 

 Não estabelece relações entre a sua cultura e a cultura portuguesa, nem 

compreende diferenças e semelhanças. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 

 Exprime-se, oralmente, de forma sempre clara referindo situações do quotidiano, 

vivências, acontecimentos, experiências, desejos, ambições, gostos e opiniões. 

 Dialoga sobre assuntos de ordem geral ou de interesse pessoal, de forma 

autónoma e demonstrando sempre respeito pelo outro e pelas convenções 

discursivas. 

 Responde, com muita facilidade, a questionários sobre temas variados. 

 Elabora textos sobre assuntos conhecidos ou de interesse geral evidenciando 

excelente correção linguística. 

 Escreve sequências originais de enunciados breves, sempre com respeito pelas 

regras de ortografia e de pontuação.  
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Nível 4 

 Exprime-se, oralmente, de forma bastante clara referindo situações do 

quotidiano, vivências, acontecimentos, experiências, desejos, ambições, gostos e 

opiniões. 

 Dialoga sobre assuntos de ordem geral ou de interesse pessoal, de forma quase 

sempre autónoma e demonstrando quase sempre respeito pelo outro e pelas 

convenções discursivas. 

 Responde, com facilidade, a questionários sobre temas variados. 

 Elabora textos sobre assuntos conhecidos ou de interesse geral evidenciando 

uma correção linguística bastante satisfatória. 

 Escreve sequências originais de enunciados breves, quase sempre com respeito 

pelas regras de ortografia e de pontuação. 

Nível 3 

 Exprime-se, oralmente, de forma satisfatória, referindo situações do quotidiano, 

vivências, acontecimentos, experiências, desejos, ambições, gostos e opiniões. 

 Dialoga sobre assuntos de ordem geral ou de interesse pessoal, revelando alguma 

autonomia e demonstrando, por vezes, respeito pelo outro e  pelas convenções 

discursivas. 

 Responde, com alguma dificuldade, a questionários sobre temas variados. 

 Elabora textos sobre assuntos conhecidos ou de interesse geral evidenciando 

uma correção linguística satisfatória. 

 Escreve sequências originais de enunciados breves, com algumas falhas no que 

diz respeito às regras de ortografia e de pontuação. 

Nível 2 

 Exprime-se, oralmente, de forma pouco clara, referindo situações do quotidiano, 

vivências, acontecimentos, experiências, desejos, ambições, gostos e opiniões. 

 Dialoga, com dificuldade, sobre assuntos de ordem geral ou de interesse pessoal, 

revelando pouca autonomia e demonstrando pouco respeito pelo outro e pelas 

convenções discursivas. 

 Responde, com dificuldade, a questionários sobre temas variados. 

 Elabora textos sobre assuntos conhecidos ou de interesse geral evidenciando 

falhas na correção linguística. 

 Escreve sequências originais de enunciados breves, com muitas falhas no que diz 

respeito às regras de ortografia e de pontuação. 

Nível 1 
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 Exprime-se, oralmente, referindo situações do quotidiano, vivências, 

acontecimentos, experiências, desejos, ambições, gostos e opiniões, utilizando 

um discurso ininteligível. 

 Não dialoga sobre assuntos de ordem geral ou de interesse pessoal e não revela 

autonomia nem respeito pelas convenções discursivas. 

 Responde, com muitas falhas, a questionários sobre temas variados. 

 Elabora textos sobre assuntos conhecidos ou de interesse geral sem correção 

linguística satisfatória. 

 Escreve sequências originais de enunciados breves, com muitas falhas no que diz 

respeito às regras de ortografia e de pontuação. 

 
Participação 
 
 

Nível 5 

 Participa em todas as atividades propostas com muito empenho e persistência. 

 Evidencia um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula quer nos projetos de âmbito 

escolar. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares.  

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 

Nível 4 

 Participa em todas as atividades propostas com empenho e persistência. 

 Evidencia um espírito de iniciativa bastante satisfatório, participando, 

frequentemente, de forma pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula 

quer nos projetos de âmbito escolar. 

 Partilha frequentemente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 

seus pares.  

 Cria, com frequência, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões 

diferentes, revelando um espírito democrático. 

Nível 3 

 Participa na maioria das atividades propostas com algum empenho e 

persistência. 

 Evidencia um espírito de iniciativa satisfatório, participando, por vezes, quer nas 

tarefas da aula quer nos projetos de âmbito escolar. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 

pares.  
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 Cria, por vezes, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando algum espírito democrático. 

Nível 2  

 Participa em algumas atividades propostas com pouco empenho e persistência. 

 Evidencia pouco espírito de iniciativa, participando pouco, quer nas tarefas da 

aula quer nos projetos de âmbito escolar. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 

pares. 

 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1 

 Não participa nas atividades propostas revelando falta de empenho e 

persistência. 

 Não evidencia espírito de iniciativa nem participa nas tarefas da aula e nos 

projetos de âmbito escolar. 

 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares.  

 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 

 
Responsabilidade 
 

 

Nível 5 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta na sala de aula). 

 Revela excelente sentido de responsabilidade, cumprindo sempre as diversas 

orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

Nível 4 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Cumpre, com falhas pontuais, os seus deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta na sala de aula. 

 Revela sentido de responsabilidade, cumprindo quase sempre as diversas 

orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

Nível 3 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais e demonstra alguma 

preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Cumpre, com algumas falhas, os seus deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta na sala de aula. 
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 Revela algum sentido de responsabilidade, cumprindo, por vezes, as diversas 

orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

Nível 2 

 Manifesta pouco cuidado com os seus materiais e demonstra pouca preocupação 

com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta na sala de aula. 

 Revela pouco sentido de responsabilidade e raramente cumpre as diversas 

orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

 

Nível 1 

 Não manifesta cuidado com os seus materiais nem se preocupa com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta 

na sala de aula. 

 Não revela sentido de responsabilidade e não cumpre as diversas orientações 

dadas pelo professor nem os prazos estabelecidos. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Português Língua Não Materna (Nível B1) 

DOMÍNIOS/ 
TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
Oralidade 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura 

20% 

 

 

 

Escrita 

20% 

 

 

Gramática 

20%  

 

 

 

Interação cultural  

20% 

 
 

 
 -Apresentação 

oral formal 

(rubrica) 

 

-Questionário  

Escrito 

 

-Trabalho do aluno 

em sala de aula 

(rubrica) 

 

-Questionário  

escrito e/ou ficha 

de verificação de 

leitura. 
 

 

-Atividade de 

escrita 

(rubrica) 

 

-Questionário 

escrito e/ou 

interativo  

 

-Questionário  

escrito 

 

 

 
 

Linguagens e 
textos 

 
Informação e 
comunicação 

 
 

Pensamento 
crítico e criativo 

 
Relacionamento 

interpessoal 
 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia 
 
 
 

Conhecimento 

Nível 5 

 Compreende, com muita facilidade, aspetos essenciais de discursos ouvidos 

em língua padrão. 

 Identifica, com muita facilidade, as principais linhas temáticas a partir da 

leitura de textos variados, relativamente longos e complexos. 

 Evidencia um excelente domínio dos conteúdos gramaticais previstos nas 

Aprendizagens Essenciais.  

Nível 4 

 Compreende, com facilidade, aspetos essenciais de discursos ouvidos em 

língua padrão. 

 Identifica, com facilidade, as principais linhas temáticas a partir da leitura de 

textos variados, relativamente longos e complexos. 

 Evidencia um bom domínio dos conteúdos gramaticais previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 

Nível 3 

 Compreende, com alguma dificuldade, aspetos essenciais de discursos 

ouvidos em língua padrão. 

 Identifica, com alguma dificuldade, as principais linhas temáticas a partir da 

leitura de textos variados, relativamente longos e complexos. 

 Evidencia um domínio razoável dos conteúdos gramaticais previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 

Nível 2 

 Compreende, com dificuldade, aspetos essenciais de discursos ouvidos em 

língua padrão. 

 Identifica, com dificuldade, as principais linhas temáticas a partir da leitura 

de textos variados, relativamente longos e complexos. 

 Evidencia um domínio insuficiente dos conteúdos gramaticais previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 

Nível 1 

 Compreende, com muita dificuldade, aspetos essenciais de discursos 

ouvidos em língua padrão. 
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 Identifica, com muita dificuldade, as principais linhas temáticas a partir da 

leitura de textos variados, relativamente longos e complexos. 

 Evidencia um domínio muito insuficiente dos conteúdos gramaticais 

previstos nas Aprendizagens Essenciais. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 

 Exprime-se, oralmente, de forma sempre clara apresentando e justificando 

opiniões e pontos de vista. 

 Interage, com muita facilidade, em conversas quotidianas e em contexto 

formal ou regulado, demonstrando sempre respeito pelo outro e pelas 

convenções discursivas. 

 Responde, com muita facilidade, a questionários sobre temas variados. 

 Elabora textos sobre assuntos variados evidenciando excelente correção 

linguística. 

 Domina os principais processos de composição discursiva.  

Nível 4 

 Exprime-se, oralmente, de forma bastante clara apresentando e justificando 

opiniões e pontos de vista. 

 Interage, com facilidade, em conversas quotidianas e em contexto formal ou 

regulado, demonstrando sempre respeito pelo outro e pelas convenções 

discursivas. 

 Responde, com facilidade, a questionários sobre temas variados. 

 Elabora textos sobre assuntos variados evidenciando uma correção 

linguística bastante satisfatória. 

 Evidencia um domínio bastante satisfatório dos principais processos de 

composição discursiva.  

Nível 3 

 Exprime-se, oralmente, de forma satisfatória, apresentando e justificando 

opiniões e pontos de vista. 

 Interage, com alguma dificuldade, em conversas quotidianas e em contexto 

formal ou regulado, demonstrando, por vezes, pelo outro e pelas 

convenções discursivas. 

 Responde, com alguma dificuldade, a questionários sobre temas variados. 

 Elabora textos sobre assuntos variados evidenciando uma correção 

linguística satisfatória. 

 Evidencia um domínio satisfatório dos principais processos de composição 
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discursiva.  

Nível 2 

 Exprime-se, oralmente, de forma pouco clara, evidenciando dificuldade em 

apresentar e justificar opiniões e pontos de vista. 

 Interage, com dificuldade, em conversas quotidianas e em contexto formal 

ou regulado, demonstrando pouco respeito pelo outro e pelas convenções 

discursivas. 

 Responde, com dificuldade, a questionários sobre temas variados. 

 Elabora textos sobre assuntos variados evidenciando falhas na correção 

linguística. 

 Evidencia um domínio fraco dos principais processos de composição 

discursiva. 

 

Nível 1 

 Exprime-se, oralmente, de forma ininteligível, evidenciando muita 

dificuldade em apresentar e justificar opiniões e pontos de vista. 

 Não interage em conversas quotidianas e em contexto formal ou regulado e 

não demonstra respeito pelo outro nem pelas convenções discursivas. 

 Responde, com muita dificuldade, a questionários sobre temas variados. 

 Elabora textos sobre assuntos variados evidenciando muitas falhas na 

correção linguística. 

 Evidencia um domínio muito fraco dos principais processos de composição 

discursiva. 

 
Participação 
 
 

Nível 5 

 Participa em todas as atividades propostas com muito empenho e 

persistência. 

 Evidencia um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma 

pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula quer nos projetos de 

âmbito escolar. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 

seus pares.  

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 

revelando um elevado espírito democrático. 

Nível 4 

 Participa em todas as atividades propostas com empenho e persistência. 
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 Evidencia um espírito de iniciativa bastante satisfatório, participando, 

frequentemente, de forma pertinente e construtiva, quer nas tarefas da 

aula quer nos projetos de âmbito escolar. 

 Partilha frequentemente ideias/estratégias, cooperando com os professores 

e os seus pares.  

 Cria, com frequência, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões 

diferentes, revelando um espírito democrático. 

Nível 3 

 Participa na maioria das atividades propostas com algum empenho e 

persistência. 

 Evidencia um espírito de iniciativa satisfatório, participando, por vezes, quer 

nas tarefas da aula quer nos projetos de âmbito escolar. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 

seus pares.  

 Cria, por vezes, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões 

diferentes, revelando algum espírito democrático. 

Nível 2  
 

 Participa em algumas atividades propostas com pouco empenho e 

persistência. 

 Evidencia pouco espírito de iniciativa, participando pouco, quer nas tarefas 

da aula quer nos projetos de âmbito escolar. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os 

seus pares. 

 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões 

diferentes. 

Nível 1 

 Não participa nas atividades propostas revelando falta de empenho e 

persistência. 

 Não evidencia espírito de iniciativa nem participa nas tarefas da aula e nos 

projetos de âmbito escolar. 

 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus 

pares.  

 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

  Nível 5 
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Responsabilidade 
 

 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, 

a assiduidade e as regras de conduta na sala de aula). 

 Revela excelente sentido de responsabilidade, cumprindo sempre as 

diversas orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

Nível 4 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se 

com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Cumpre, com falhas pontuais, os seus deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta na sala de aula. 

 Revela sentido de responsabilidade, cumprindo quase sempre as diversas 

orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

Nível 3 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais e demonstra alguma 

preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Cumpre, com algumas falhas, os seus deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta na sala de aula. 

 Revela algum sentido de responsabilidade, cumprindo, por vezes, as 

diversas orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

Nível 2 

 Manifesta pouco cuidado com os seus materiais e demonstra pouca 

preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a 

assiduidade e as regras de conduta na sala de aula. 

 Revela pouco sentido de responsabilidade e raramente cumpre as diversas 

orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

Nível 1 

 Não manifesta cuidado com os seus materiais nem se preocupa com a 

apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 

conduta na sala de aula. 

 Não revela sentido de responsabilidade e não cumpre as diversas 

orientações dadas pelo professor nem os prazos estabelecidos. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Inglês / 5º Ano escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Compreensão 
oral 
(25%) 
 
 
 
 
Compreensão 
escrita 
(25%) 
 
 
 
 
Produção e 
interação oral 
(25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teste de 
compreensão 
oral  
 
 
 
 
Teste de 
compreensão 
Escrita 
 

Leitura 
 
 
 
 

Apresentação 
oral 
(rubrica)  
 
Trabalho do 
Aluno em Sala 
de Aula

7
 

(rubrica) 
 
 

Trabalho de 
grupo / pares 
ou 
Role - playing 
(rubrica) 
 
 
 
 

Linguagens e 
textos 
 
 
Informação e 
comunicação 
 
 
Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
 

Relacionamento 
interpessoal 
 
 

Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

Conhecimento 

Nível 5 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais:   
 

 Identifica, com muita facilidade palavras e expressões em canções e textos 
áudio/audiovisuais;  

 Entende, com muita facilidade pedidos que lhe são dirigidos, perguntas que lhe são 
feitas e informações que lhe são dadas; 

 Conhece e mobiliza adequadamente, toda a informação que lhe é familiar em 
anúncios/avisos; 

  Compreende sempre mensagens curtas e simples sobre assuntos do seu interesse; 

 Localiza facilmente no mapa alguns países de expressão inglesa e identifica as 
respetivas capitais;  

 Reconhece com muita facilidade aspetos culturais de países de expressão inglesa. 
 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa 
perspetiva interdisciplinar.   
Realiza corretamente todas as tarefas.  
 

Nível 4 
 

Adquire não de forma plena, todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais:   
 

 Identifica, com facilidade palavras e expressões em canções e textos 
áudio/audiovisuais;  

 Entende, com facilidade pedidos que lhe são dirigidos, perguntas que lhe são feitas e 
informações que lhe são dadas; 

 Conhece e mobiliza toda a informação que lhe é familiar em anúncios/avisos; 

 Compreende quase sempre mensagens curtas e simples sobre assuntos do seu 
interesse; 

 Localiza com facilidade no mapa alguns países de expressão inglesa e identifica as 
respetivas capitais;  
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Produção e 
interação 
escrita 
(25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercício de 
Produção 
escrita ou 
Trabalho de 
pesquisa 
(rubrica) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reconhece com facilidade aspetos culturais de países de expressão inglesa. 
 
 Relaciona, a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar.   
Realiza, a maioria das tarefas de forma correta.  
 

Nível 3 
Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais:   

 
 Identifica, com alguma facilidade palavras e expressões em canções e textos 

áudio/audiovisuais;  

 Entende, com alguma facilidade pedidos que lhe são dirigidos, perguntas que lhe são 
feitas e informações que lhe são dadas; 

 Conhece e mobiliza com alguma dificuldade toda a informação que lhe é familiar em 
anúncios/avisos; 

 Compreende com alguma dificuldade mensagens curtas e simples sobre assuntos do 
seu interesse; 

 Localiza com alguma facilidade no mapa alguns países de expressão inglesa e 
identifica as respetivas capitais;  

 Reconhece alguns aspetos culturais de países de expressão inglesa. 
 
Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar.  
Realiza algumas tarefas de forma correta.  
 

Nível 2 

Adquire com muita dificuldade os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais:   
 

 Identifica, com muita dificuldade palavras e expressões em canções e textos 
áudio/audiovisuais;  

 Entende, com muita dificuldade pedidos que lhe são dirigidos, perguntas que lhe são 
feitas e informações que lhe são dadas; 

 Conhece e mobiliza com muita dificuldade toda a informação que lhe é familiar em 
anúncios/avisos; 

 Compreende raramente mensagens curtas e simples sobre assuntos do seu interesse; 

 Localiza com muita dificuldade no mapa alguns países de expressão inglesa e 
identifica as respetivas capitais;  

 Reconhece raramente aspetos culturais de países de expressão inglesa. 
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Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
interdisciplinar.  
Raramente realiza as tarefas com correção. 
  

Nível 1 
 Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais:   
 

 Nunca identifica palavras e expressões em canções e textos áudio/audiovisuais;  

 Raramente entende pedidos que lhe são dirigidos, perguntas que lhe são feitas e 
informações que lhe são dadas; 

 Conhece raramente e não mobiliza informação que lhe é familiar em anúncios/avisos; 

  Não compreende as mensagens curtas e simples. 
Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas.  
Não realiza corretamente as tarefas.  

 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
Exprime-se sempre de forma clara e adequada nos domínios da oralidade e da escrita previstos 
nas aprendizagens essenciais:  

 Pronuncia de forma bastante expressiva e com correção, expressões e frases 
familiares; 

 Compreende e produz, com muita facilidade, discursos   orais   e   escritos, revelando 
uma   aplicação   rigorosa   dos mecanismos de funcionamento da língua e léxico; 

 Redige com muita facilidade sobre as suas preferências, utilizando expressões e frases 
simples; 

 Articula sistematicamente sons da língua inglesa;  

 Exprime corretamente gostos e preferências pessoais, utilizando frases simples;  

 Descreve com muita facilidade objetos/imagens e aspetos simples do seu dia a dia. 
 
 

Nível 4 
Exprime-se frequentemente de forma clara e adequada nos domínios da oralidade e da 
escrita previstos nas aprendizagens essenciais:  

 Pronuncia com expressividade e com correção, expressões e frases familiares; 

 Compreende e produz, com facilidade, discursos   orais   e   escritos, aplicando os 
mecanismos de funcionamento da língua e léxico; 

 Redige com facilidade sobre as suas preferências, utilizando expressões e frases 
simples; 
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 Articula corretamente sons da língua inglesa;  

 Exprime gostos e preferências pessoais, utilizando frases simples;  

 Descreve com facilidade objetos/imagens e aspetos simples do seu dia a dia. 
 
 

Nível 3 
Exprime-se na maioria das vezes de forma clara e adequada nos domínios da oralidade e da 
escrita previstos nas aprendizagens essenciais:  

 Pronuncia com alguma expressividade e com alguma correção, expressões e frases 
familiares; 

 Compreende e produz, discursos   orais   e   escritos, aplicando alguns mecanismos de 
funcionamento da língua e léxico; 

 Redige sobre as suas preferências, utilizando algumas expressões e frases simples; 

 Articula corretamente alguns sons da língua inglesa;  

 Exprime com alguma correção gostos e preferências pessoais, utilizando frases 
simples;  

 Descreve com alguma correção objetos/imagens e aspetos simples do seu dia a dia. 
 
 

Nível 2 
Exprime-se de forma pouco clara e adequada nos domínios da oralidade e da escrita previstos 
nas aprendizagens essenciais:  

 Pronuncia com uma fraca expressividade e com pouca correção, expressões e frases 
familiares; 

 Compreende e produz, com muita dificuldade discursos   orais   e   escritos, 
raramente aplicando mecanismos de funcionamento da língua e léxico; 

 Redige com muita dificuldade sobre as suas preferências; 

 Articula com incorreção sons da língua inglesa;  

 Exprime com muita dificuldade gostos e preferências pessoais;  

 Descreve incorretamente objetos/imagens e aspetos simples do seu dia a dia. 

 
 

Nível 1 
Exprime-se com muitas dificuldades nos domínios da oralidade e da escrita previstos nas 
aprendizagens essenciais:  

 Pronuncia muito incorretamente, expressões e frases familiares; 

 Não compreende e não produz, discursos   orais   e   escritos; 
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 Redige de forma incorreta frases simples sobre as suas preferências; 

 Articula de forma impercetível sons da língua inglesa;  

 Raramente exprime gostos e preferências pessoais;  

 Não descreve objetos/imagens e aspetos simples do seu dia a dia.  
 
 

 
Participação 
 
 

Nível 5 
Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 
elevado espírito democrático. 
Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, quer 
nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 
Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando espírito 
democrático. 
Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 3 
Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 
Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível 2 
Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 1 
Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
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Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 
Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula). 

Nível 4 
Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos/caderno diário. 
Age eticamente, respeitando os outros. 
Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível 3 
Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando, 
por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
Nem sempre age eticamente. 
Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível 2 
Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a estrutura 
dos guiões pré-definidos. 
Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
Age, por vezes, eticamente. 
Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

Nível 1 
Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 
Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
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Quase nunca age eticamente. 
Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de 
aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Inglês / 6º Ano escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO P1ASEO4 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Compreensão 
oral 
(25%) 
 
 
 
 
 
 
Compreensão 
escrita 
(25%) 
 
 
 
 
 
Produção e 
interação oral 
(25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teste de 
compreensão 
oral  
 
 
 
 
 
 
Teste de 
compreensão 
Escrita 
 

Leitura 
 
 
 
 
 

Apresentação 
oral 
(rubrica) 
 
Trabalho do 
Aluno em Sala 
de Aula

7
 

(rubrica) 
 
 

Trabalho de 
grupo / pares 
ou 
Role – playing 
(rubrica) 
 

Linguagens e 
textos 
 
 
Informação e 
comunicação 
 
 
Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
 

Relacionamento 
interpessoal 
 
 

Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

Conhecimento 

Nível 5 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais:   
 

 Compreende plenamente discursos muito simples articulados de forma clara e 
pausada; 

 Compreende claramente os acontecimentos principais de uma história/notícia, 
contada de forma clara e pausada; 

 Identifica com muita facilidade o contexto do discurso, a ideia principal e informações 
simples; 

 Compreende plenamente textos simples com vocabulário limitado; 

 Identifica com muita facilidade a ideia principal e a informação essencial em textos 
diversificados; 

 Desenvolve a literacia, compreendendo sempre textos de leitura extensiva com 
vocabulário familiar. 

 Reconhece sistematicamente as diferenças entre as relações interculturais; 

 identifica com muita facilidade monumentos, figuras históricas, algumas figuras 
públicas. 

 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa 
perspetiva interdisciplinar.   
Realiza corretamente todas as tarefas.  
 

Nível 4 
Adquire não de forma plena, todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais:   
 

 Compreende com facilidade discursos muito simples articulados de forma clara e 
pausada; 

 Compreende facilmente os acontecimentos principais de uma história/notícia, 
contada de forma clara e pausada; 

 Identifica com facilidade o contexto do discurso, a ideia principal e informações 
simples; 
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Produção e 
interação 
escrita 
(25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Exercício de 
Produção 
escrita ou 
 

Trabalho de 
pesquisa 
(rubrica) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Compreende claramente textos simples com vocabulário limitado; 

 Identifica com facilidade a ideia principal e a informação essencial em textos 
diversificados; 

 Desenvolve a literacia, compreendendo quase sempre textos de leitura extensiva com 
vocabulário familiar; 

 Reconhece claramente as diferenças entre as relações interculturais; 

 identifica com facilidade monumentos, figuras históricas, algumas figuras públicas. 
 
 Relaciona, a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar.   
Realiza, a maioria das tarefas de forma correta.  
 

Nível 3 
Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais:   

 
 Compreende discursos muito simples articulados de forma clara e pausada; 

 Compreende os acontecimentos principais de uma história/notícia, contada de forma 
clara e pausada; 

 Identifica o contexto do discurso, a ideia principal e informações simples; 

 Compreende textos simples com vocabulário limitado; 

 Identifica a ideia principal e a informação essencial em textos diversificados; 

 Desenvolve a literacia, compreendendo textos de leitura extensiva com vocabulário 
familiar; 

 Reconhece algumas diferenças entre as relações interculturais; 

 Identifica alguns monumentos, figuras históricas, algumas figuras públicas. 
 
Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar.  
Realiza algumas tarefas de forma correta.  
 

Nível 2 

Adquire com muita dificuldade os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais:   

 
 Compreende com alguma dificuldade discursos muito simples; 

 Compreende com muita dificuldade os acontecimentos principais de uma 
história/notícia, contada de forma clara e pausada; 

 Identifica com muita dificuldade o contexto do discurso, a ideia principal e 
informações simples; 
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 Compreende com muita dificuldade textos simples com vocabulário limitado; 

 Identifica com muita dificuldade a ideia principal e a informação essencial em textos 
diversificados; 

 Raramente compreende textos de leitura extensiva com vocabulário familiar; 

 Reconhece com dificuldade as diferenças entre as relações interculturais; 

 Identifica poucos monumentos, figuras históricas, algumas figuras públicas. 
 
Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
interdisciplinar.  
Raramente realiza as tarefas com correção. 
  

Nível 1 
 Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais: 

 Compreende, com muita dificuldade, discursos muito simples. 

 Raramente compreende os acontecimentos principais de uma história/notícia; 

 Nunca identifica o contexto do discurso, a ideia principal e informações simples; 

 Compreende com muita dificuldade textos simples com vocabulário limitado; 

 Não identifica a ideia principal e a informação essencial em textos diversificados; 

 Não compreende textos de leitura extensiva com vocabulário familiar; 

 Reconhece com muita dificuldade as diferenças entre as relações interculturais; 

 Raramente identifica monumentos, figuras históricas e figuras públicas. 
 
Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas.  
Não realiza corretamente as tarefas.  

 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
Exprime-se sempre de forma clara e adequada nos domínios da oralidade e da escrita previstos 
nas aprendizagens essenciais:  

 
 Fala corretamente sobre os temas explorados; 

 (Re)conta com clareza uma pequena história; 

 Escreve com bastante facilidade um pequeno texto descritivo; 

 Escreve corretamente notas e mensagens curtas e simples sobre assuntos de 
necessidade imediata;  

 Expressa com clareza opinião sobre os seus interesses. 
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Nível 4 
Exprime-se frequentemente de forma clara e adequada nos domínios da oralidade e da 
escrita previstos nas aprendizagens essenciais:  

 Fala com alguma correção e adequação sobre os temas explorados; 

 (Re)conta com alguma clareza uma pequena história; 

 Escreve com alguma facilidade um pequeno texto descritivo; 

 Escreve adequadamente notas e mensagens curtas e simples sobre assuntos de 
necessidade imediata;  

 Expressa com alguma clareza opinião sobre os seus interesses. 
 
 

Nível 3 
Exprime-se na maioria das vezes de forma clara e adequada nos domínios da oralidade e da 
escrita previstos nas aprendizagens essenciais:  

 Fala sobre os temas explorados; 

 (Re)conta uma pequena história; 

 Escreve um pequeno texto descritivo; 

 Escreve notas e mensagens curtas e simples sobre assuntos de necessidade imediata;  

 Expressa opinião sobre os seus interesses 
 

Nível 2 
Exprime-se de forma pouco clara e adequada nos domínios da oralidade e da escrita previstos 
nas aprendizagens essenciais:  
 

 Fala com incorreção sobre os temas explorados; 

 (Re)conta com dificuldade uma pequena história; 

 Escreve com muita dificuldade um pequeno texto descritivo; 

 Escreve com dificuldade notas e mensagens curtas e simples sobre assuntos de 
necessidade imediata;  

 Expressa com muita dificuldade opinião sobre os seus interesses. 
 

Nível 1 
Exprime-se com muitas dificuldades nos domínios da oralidade e da escrita previstos nas 
aprendizagens essenciais:  
 

 Fala com bastante dificuldade sobre os temas explorados; 

 Não (re)conta uma pequena história; 
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 Escreve de forma incorreta um pequeno texto descritivo; 

 Escreve com muita dificuldade notas e mensagens curtas e simples;  

 Raramente expressa opinião sobre os seus interesses. 
 

 
Participação 
 
 

Nível 5 
Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 
elevado espírito democrático. 
Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, quer 
nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 
Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando espírito 
democrático. 
Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 3 
Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 
Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível 2 
Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 1 
Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 Nível 5 
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Responsabilidade 
 
 

Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 
Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula). 

Nível 4 
Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos/caderno diário. 
Age eticamente, respeitando os outros. 
Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível 3 
Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando, 
por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
Nem sempre age eticamente. 
Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível 2 
Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a estrutura 
dos guiões pré-definidos. 
Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
Age, por vezes, eticamente. 
Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

Nível 1 
Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 
Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
Quase nunca age eticamente. 
Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de 
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aula. 
VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Inglês/7º ano 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
Compreensão 

oral 
 

25% 
 
 
 
 

 
 

Compreensão 

Escrita 

 

25% 

 
 
 

Produção/ 

Interação Oral 

 

25% 

 
 
 
 
 

 

 
Teste(s) de 
compreensão 
oral 
 

  
 
 
 
 
 
Teste(s) de 
compreensão 
escrita 
 
 
 
 
 
 
Apresentações 
orais 
(rubrica) 
 
Trabalho do 
Aluno em Sala 
de Aula 
(rubrica) 
 
Trabalho(s) de 
grupo/pares ou 
role-playing 

 
Linguagem e 

textos 
 
 
 
 
 
 

Informação e 
Comunicação 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pensamento 
crítico e criativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relacionamento 
interpessoal 

 

Conhecimento 

Nível 5 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (Atividades escolares e de lazer; situações quotidianas; 
serviços; planos para o futuro; hábitos e rotinas; tipos de habitação; eventos 
escolares e festividades). 
Aplica, sempre de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (AEs) para resolução de situações-problema. 
Relaciona, sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, sempre com correção, todas as estruturas lexicais e gramaticais da 
língua inglesa.  
Realiza corretamente todas as tarefas.  
Nível 4 

Adquire, embora não de forma plena, todos os conhecimentos e conceitos previstos 
nas AEs 
(Atividades escolares e de lazer; situações quotidianas; serviços; planos para o futuro; 
hábitos e rotinas; tipos de habitação; eventos escolares e festividades). 
 Aplica, quase sempre de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos 
nas AEs para resolução de situações-problema. 
Relaciona, quase sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um 
modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, quase sempre com correção, todas as estruturas lexicais e 
gramaticais da língua inglesa.  
Realiza corretamente quase todas as tarefas.  
Nível 3 

Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas AEs (Atividades 
escolares e de lazer; situações quotidianas; serviços; planos para o futuro; hábitos e 
rotinas; tipos de habitação; eventos escolares e festividades). 
Aplica, algumas vezes de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos 
nas AEs para resolução de situações-problema. 
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Produção/Interação 
Escrita 

 
25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(rubrica) 
 
 
 
 
Trabalho(s) de 
pesquisa ou 
Exercício de 
produção 
escrita 
(rubrica) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia 
 
 

Relaciona, algumas vezes de forma eficaz, conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, algumas vezes com correção, estruturas lexicais e gramaticais da 
língua inglesa.  
Realiza grande parte das tarefas, nem sempre com correção.  
Nível 2 

Adquire, com alguma dificuldade, os conhecimentos e conceitos previstos nas AEs 
(Atividades escolares e de lazer; situações quotidianas; serviços; planos para o futuro; 
hábitos e rotinas; tipos de habitação; eventos escolares e festividades). 
Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
para resolução de situações-problema. 
Relaciona, com dificuldade, alguns conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, revelando dificuldade para o fazer numa perspetiva 
interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, com pouca correção, estruturas lexicais e gramaticais da língua 
inglesa.  
Realiza poucas tarefas com correção.  
Nível 1 

Adquire, com muita dificuldade, alguns conhecimentos e conceitos previstos nas AEs  
(Atividades escolares e de lazer; situações quotidianas; serviços; planos para o futuro; 
hábitos e rotinas; tipos de habitação; eventos escolares e festividades). 
Raramente aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais. 
Não relaciona os conteúdos programáticos numa perspetiva horizontal e vertical. 
Raramente mobiliza e aplica, com correção, estruturas lexicais e gramaticais da língua 
inglesa. 
Raramente realiza tarefas com correção. 

 
Comunicação 
 
 

Nível 5 

Exprime-se, sempre de forma clara, quer oralmente, quer por escrito. 
Compreende, sem dificuldade, textos narrativos sobre temas abordados no domínio 
intercultural e/ou outros. 
Interage de forma simples, com correção e de forma autónoma, completando 
formulários, mensagens e textos curtos.  
Produz enunciados orais, de forma simples, com correção, sobre os temas 
explorados. 
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Produz, sem dificuldade e de forma autónoma, enunciados escritos sobre pessoas, 
objetos e rotinas, bem como diálogos com encadeamento lógico. 
Descreve, sem dificuldade, planos para o futuro. 
Conhece, com pormenor, o seu meio e identidade, estabelecendo comparações entre 
as suas vivências e as dos outros- 
Reconhece, sem dificuldade, a diferença entre Grã-Bretanha e Reino Unido e 
identifica, claramente e sem hesitações, a constituição do Reino Unido. 
Planeia, organiza e apresenta, sem dificuldade, uma tarefa de pares ou um trabalho 
de grupo. 
Nível 4 

Exprime-se, frequentemente de forma clara, quer oralmente, quer por escrito. 
Compreende, com bastante facilidade, textos narrativos sobre temas abordados no 
domínio intercultural e/ou outros. 
Interage, quase sempre com correção e quase sempre de forma autónoma, 
completando formulários, mensagens e textos curtos.  
Produz enunciados orais, de forma simples, com correção, sobre os temas 
explorados. 
Produz, quase sem dificuldade e de forma quase sempre autónoma, enunciados 
escritos sobre pessoas, objetos e rotinas, bem como diálogos com encadeamento 
lógico. 
Descreve, com facilidade, planos para o futuro. 
Conhece, com algum pormenor, o seu meio e identidade, estabelecendo 
comparações entre as suas vivências e as dos outros. 
Reconhece a diferença entre Grã-Bretanha e Reino Unido e identifica claramente a 
constituição do Reino Unido. 
Planeia, organiza e apresenta, com bastante facilidade, uma tarefa de pares ou um 
trabalho de grupo. 
Nível 3 

Exprime-se, ocasionalmente de forma clara, quer oralmente, quer por escrito. 
Compreende, com alguma facilidade, textos narrativos sobre temas abordados no 
domínio intercultural e/ou outros. 
Interage, por vezes com correção e por vezes de forma autónoma, completando 
formulários, mensagens e textos curtos.  
Produz enunciados orais, de forma simples, com alguma correção, sobre os temas 
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explorados. 
Produz, com relativa facilidade e alguma autonomia, enunciados escritos sobre 
pessoas, objetos e rotinas, bem como diálogos com encadeamento lógico. 
Descreve, com alguma facilidade, planos para o futuro. 
Conhece o seu meio e identidade, estabelecendo comparações entre as suas 
vivências e as dos outros. 
Reconhece a diferença entre Grã-Bretanha e Reino Unido e identifica a constituição 
do Reino Unido. 
Planeia, organiza e apresenta, com facilidade, uma tarefa de pares ou um trabalho de 
grupo. 
 
Nível 2 

Exprime-se, de forma pouco clara, quer oralmente, quer por escrito. 
Compreende, com alguma dificuldade, textos narrativos sobre temas abordados no 
domínio intercultural e/ou outros. 
Interage, com dificuldade e com pouca autonomia, no completamento de 
formulários, mensagens e textos curtos.  
Produz com dificuldade enunciados orais sobre os temas explorados. 
Produz, com dificuldade, enunciados escritos sobre pessoas, objetos e rotinas, bem 
como diálogos com encadeamento lógico. 
Descreve, com dificuldade, planos para o futuro. 
Conhece o seu meio e identidade, nem sempre estabelecendo comparações entre as 
suas vivências e as dos outros. 
Revela algumas dificuldades em reconhecer a diferença entre Grã-Bretanha e Reino 
Unido e em identificar a constituição do Reino Unido. 
Revela dificuldades em planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um 
trabalho de grupo. 
Nível 1 

Não se exprime de forma clara, nem oralmente, nem por escrito. 
Compreende, com muita dificuldade, textos narrativos sobre temas abordados no 
domínio intercultural e/ou outros. 
Interage, com muita dificuldade e sem autonomia, no completamento de formulários, 
mensagens e textos curtos.  
Raramente produz enunciados orais sobre os temas explorados. 
Raramente produz enunciados escritos sobre pessoas, objetos e rotinas, bem como 
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diálogos com encadeamento lógico. 
Revela muitas dificuldades em descrever planos para o futuro. 
Conhece o seu meio e identidade, mas revela muitas dificuldades em estabelecer 
comparações entre as suas vivências e as dos outros. 
Não revela conhecimento sobre a diferença entre Grã-Bretanha e Reino Unido, nem 
identifica a constituição do Reino Unido. 
Não participa no planeamento, na organização ou na apresentação de uma tarefa de 
pares ou um trabalho de grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nível 5 

Participa em todas as tarefas, atividades de pares e grupos, com elevado empenho e 
persistência, trocando ideias, informações e opiniões sobre pessoas, experiências e 
acontecimentos, de modo a associar novas aprendizagens às anteriores. 
Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
Manifesta elevado espírito de iniciativa, participando, sempre de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 
Participa ativamente em todas as tarefas de pares e/ou trabalhos de grupo. 
Participa sempre em projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem 
ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno. 
Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático.  
Nível 4 

Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência.  
Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
Manifesta espírito de iniciativa, participando, muitas vezes, de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 
Participa em todas as atividades de par e grupo. 
Participa quase sempre em projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se 
apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno. 
Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando espírito democrático.  
Nível 3 

Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência.  
Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
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Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos 
de âmbito escolar. 
Participa na maioria das atividades de par e grupo. 
Participa ocasionalmente em projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se 
apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno. 
Negoceia algumas soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 
espírito democrático.  
Nível 2 

Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência.  
Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação, quer nas tarefas da aula, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 
Participa em algumas atividades de par e grupo. 
Raramente participa em projetos e tarefas de grupo interdisciplinares.  
Negoceia, ocasionalmente, soluções, e nem sempre respeita opiniões diferentes. 
Nível 1 

Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e persistência.  
Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
Não participa em projetos e tarefas de grupo interdisciplinares.  
Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 

Responsabilidade 
 
 

Nível 5 

Manifesta sempre cuidado com os seus materiais/caderno diário, preocupando-se 
com a apresentação dos trabalhos. 
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
Nível 4 

Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos. 
Cumpre, com falhas pontuais, os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
Age eticamente, respeitando os outros. 
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Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando 
a estrutura dos guiões pré-definidos. 
Nível 3 

Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos; 
Cumpre, com algumas falhas, os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
Nem sempre age eticamente. 
Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
Nível 2 

Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação 
com a apresentação dos trabalhos. 
Revela dificuldades no cumprimento dos seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
Age, por vezes, eticamente. 
Raramente cumpre se os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
Nível 1 

Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação 
dos trabalhos. 
Não cumpre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
Quase nunca age eticamente. 
Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura 
dos guiões pré-definidos. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Inglês  / 8.º ano 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
Compreensão 

oral 
 

25% 
 

 
 

 
Compreensão 

Escrita 

25% 

 

 

Produção/ 

Interação Oral 

25% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Produção/Inter
ação Escrita 

 
Teste de 
compreensão oral 
 

  
 
 
 

 
Teste de 
compreensão escrita 
 
 
 
 
 
 
Apresentação oral 
(rubrica) 
 
Trabalho de grupo/ 
pares ou role-playing 
(rubrica) 
 
 
Trabalho do Aluno em 
Sala de Aula

7
 

(rubrica) 
 
 
 
Trabalho de pesquisa 

 
Linguagens e 
Textos  

  
  

Informação e 
Comunicação  

  
  

Pensamento 
Crítico e 
Pensamento  

Criativo  
  
  

Relacionamento  
Interpessoal  

  
  

 
Desenvolvimento 
Pessoal e   
Autonomia  

 

Conhecimento 

Nível 5 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (“Atividades Escolares e de Lazer”, “Situações quotidianas”, 
“Serviços”, “Planos para o futuro”, “Hábitos e rotinas”, “Tipos de Habitação” e 
“Eventos escolares e festividades”). 
Aplica, sempre de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona, sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um 
modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, sempre com correção, todas as estruturas lexicais e gramaticais da 
língua inglesa.  
Realiza corretamente todas as tarefas.  
Nível 4 

Adquire, embora não de forma plena, todos os conhecimentos e conceitos previstos 
nas Aprendizagens Essenciais (“Atividades Escolares e de Lazer”, “Situações 
quotidianas”, “Serviços”, “Planos para o futuro”, “Hábitos e rotinas”, “Tipos de 
Habitação” e “Eventos escolares e festividades”). 
Aplica, quase sempre de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos 
nas Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona, quase sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de 
um modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, quase sempre com correção, todas as estruturas lexicais e 
gramaticais da língua inglesa.  
Realiza corretamente quase todas as tarefas.  
 
 
 
Nível 3 

Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais (“Atividades Escolares e de Lazer”, “Situações quotidianas”, “Serviços”, 
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25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ou 
Exercício de Produção  
Escrita 
(rubrica) 
 
 
 
 
 
 

“Planos para o futuro”, “Hábitos e rotinas”, “Tipos de Habitação” e “Eventos 
escolares e festividades”). 
Aplica, muitas vezes de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona, de forma eficaz, muitos conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, com correção, a maioria das estruturas lexicais e gramaticais da 
língua inglesa.  
Realiza corretamente grande parte das tarefas.  
Nível 2 

Adquire, com alguma dificuldade, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (“Atividades Escolares e de Lazer”, “Situações quotidianas”, 
“Serviços”, “Planos para o futuro”, “Hábitos e rotinas”, “Tipos de Habitação” e 
“Eventos escolares e festividades”). 
Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
para resolução de situações-problema. 
Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
revelando dificuldade para o fazer numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, com correção, algumas estruturas lexicais e gramaticais da língua 
inglesa.  
Realiza poucas tarefas com correção.  
Nível 1 

Adquire, com muita dificuldade, alguns conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (“Atividades Escolares e de Lazer”, “Situações quotidianas”, 
“Serviços”, “Planos para o futuro”, “Hábitos e rotinas”, “Tipos de Habitação” e 
“Eventos escolares e festividades”). 
Raramente aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais. 
Não relaciona os conteúdos programáticos numa perspetiva horizontal e vertical. 
Raramente mobiliza e aplica, com correção, estruturas lexicais e gramaticais da 
língua inglesa. 
Raramente realiza tarefas com correção. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 

Segue, com facilidade, uma apresentação breve sobre um tema familiar. 
Compreende textos informativos sobre temas abordados. 
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Interage com os outros sempre com correção e de forma progressiva. 
Exprime-se, sempre com correção e com linguagem de uso corrente, sobre as 
temáticas abordadas. 
Produz, com facilidade, textos de diferentes tipos, com vocabulário de uso do 
quotidiano. 
Conhece e descreve diferentes aspetos culturais de vários países de expressão 
inglesa e do seu meio cultural, assim como temas da atualidade. 
Comunica sempre de forma audível, com dicção, fluência e utilizando sempre uma 
linguagem clara e objetiva. 
Comunica com elevado sentido crítico e criatividade.  
Colabora em pares e pequenos grupos, revelando capacidade para se colocar na 
posição do outro e de expressar a sua opinião. 
Demonstra autonomia e respeita opiniões divergentes. 
Desenvolve e participa em projetos e atividades interdisciplinares.  
Nível 4 

Segue, quase sempre sem dificuldade, uma apresentação breve sobre um tema 
familiar. 
Compreende, quase sempre sem dificuldade, textos informativos sobre temas 
abordados. 
Interage frequentemente com correção e de forma progressiva. 
Exprime-se, de forma geral, com correção e com linguagem de uso corrente, sobre as 
temáticas abordadas. 
Produz textos de diferentes tipos, com vocabulário de uso do quotidiano. 
Conhece e descreve aspetos culturais de vários países de expressão inglesa e do seu 
meio cultural, assim como temas da atualidade. 
Comunica quase sempre de forma audível, com dicção, fluência e utilizando sempre 
uma linguagem clara e objetiva. 
Comunica frequentemente com sentido crítico e criatividade.  
Colabora, quase sempre, em pares e pequenos grupos, revelando capacidade para se 
colocar na posição do outro e de expressar a sua opinião. 
Demonstra, quase sempre, autonomia e respeita opiniões divergentes. 
Desenvolve e participa com frequência em projetos e atividades interdisciplinares. 
Nível 3 

Segue, com alguma dificuldade, uma apresentação breve sobre um tema familiar. 
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Compreende, com alguma dificuldade, textos informativos sobre temas abordados. 
Interage com alguma correção e de forma progressiva. 
Exprime-se, com alguma correção e recorrendo a linguagem de uso corrente, sobre 
as temáticas abordadas. 
Produz alguns tipos diferentes de textos, vocabulário de uso do quotidiano. 
Conhece e descreve alguns aspetos culturais de vários países de expressão inglesa e 
do seu meio cultural, assim como temas da atualidade. 
Comunica muitas vezes de forma audível, com dicção, alguma fluência e utilizando 
uma linguagem simples. 
Comunica com algum sentido crítico e criatividade.  
Colabora em pares e pequenos grupos, revelando alguma capacidade para se colocar 
na posição do outro e de expressar a sua opinião. 
Demonstra alguma autonomia e respeita opiniões divergentes. 
Desenvolve e participa algumas vezes em projetos e atividades interdisciplinares. 
Nível 2 

Segue com muita dificuldade, uma apresentação breve sobre um tema familiar. 
Raramente compreende textos informativos sobre temas abordados. 
Exprime-se com pouca correção, recorrendo, por vezes, a linguagem de uso corrente. 
Produz, com muita dificuldade, textos de diferentes tipos, utilizando ocasionalmente 
vocabulário de uso do quotidiano. 
Conhece alguns aspetos culturais de países de expressão inglesa e do seu meio 
cultural, revelando alguma dificuldade em descrevê-los. 
Comunica, por vezes, de forma audível, manifestando problemas ao nível da dicção, 
da fluência, e utilizando uma linguagem pouco clara e objetiva. 
Comunica com pouco sentido crítico e pouca criatividade.  
Raramente colabora em pares e pequenos grupos, revelando dificuldades para se 
colocar na posição do outro e de expressar a sua opinião. 
Demonstra pouca autonomia e respeita, por vezes, opiniões divergentes. 
Raramente desenvolve e participa em projetos e atividades interdisciplinares. 
Nível 1 

Não segue uma apresentação breve sobre um tema familiar. 
Não compreende textos informativos sobre temas abordados. 
Exprime-se com muitas dificuldades.  
Não é capaz de produzir textos de diferentes tipos, nem utiliza vocabulário de uso do 
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quotidiano. 
Não conhece e não descreve aspetos culturais de vários países de expressão inglesa e 
do seu meio cultural. 
Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta muitas dificuldades ao nível 
da dicção, fluência e vocabulário. 
Comunica sem criatividade e sem sentido crítico.  
Não colabora em pares e pequenos grupos, não revelando capacidade para se 
colocar na posição do outro e de expressar a sua opinião. 
Demonstra falta de autonomia e apresenta dificuldades em respeitar opiniões 
divergentes. 
Não desenvolve, nem participa em projetos e atividades interdisciplinares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nível 5 

Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
Manifesta um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 
Participa ativamente em todas as atividades de par e grupo. 
Interage com o outro, aceitando sempre feedback construtivo.  
Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático.  
Nível 4 

Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência.  
Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
Manifesta espírito de iniciativa, participando, muitas vezes, de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 
Participa em todas as atividades de par e grupo. 
Interage com o outro, aceitando quase sempre feedback construtivo.  
Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando espírito democrático.  
Nível 3 

Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência.  
Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
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Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas da aula, quer nos 
projetos de âmbito escolar. 
Participa na maioria das atividades de par e grupo. 
Interage com o outro, aceitando, por vezes, feedback construtivo.  
Negoceia algumas soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 
espírito democrático.  
Nível 2 

Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência.  
Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação, quer nas tarefas da aula, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 
Participa em algumas atividades de par e grupo. 
Interage com dificuldade, aceitando feedback construtivo.  
Negoceia, ocasionalmente, soluções, e nem sempre respeita opiniões diferentes. 
Nível 1 

Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e persistência.  
Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
Não é capaz de interagir com o outro. 
Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 

Responsabilida
de 
 
 

Nível 5 

Manifesta sempre cuidado com os seus materiais/caderno diário, preocupando-se 
com a apresentação dos trabalhos. 
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
Nível 4 

Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais/caderno diário, 
preocupando-se com a apresentação dos trabalhos. 
Cumpre, com falhas pontuais, os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
Age eticamente, respeitando os outros. 
Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando 
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a estrutura dos guiões pré-definidos. 
Nível 3 

Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos. 
Cumpre, com algumas falhas, os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
Nem sempre age eticamente. 
Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
Nível 2 

Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação 
com a apresentação dos trabalhos. 
Revela dificuldades no cumprimento dos seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
Age, por vezes, eticamente. 
Raramente cumpre se os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
Nível 1 

Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação 
dos trabalhos. 
Não cumpre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
Quase nunca age eticamente. 
Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura 
dos guiões pré-definidos. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Inglês/9º ano 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
Compreensão 

oral 
 

25% 
 

 
 

 
Compreensão 

Escrita 

25% 

 

 

 
Produção/ 

Interação Oral 

25% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Teste(s) de 
compreensão 
oral 
 

 
 

 
 
Teste(s) de 
compreensão 
escrita 
 
 
 
 
 
 
Apresentações 
orais 
(rubrica) 
 
Trabalho do 
Aluno em Sala 
de Aula

7
 

(rubrica) 
 
 
Trabalho(s) de 
grupo/pares ou 
role-playing 
(rubrica) 

 
Linguagem e 

textos 
 
 
 
 
 
 

Informação e 
Comunicação 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pensamento 
crítico e criativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relacionamento 
interpessoal 

 

Conhecimento 

Nível 5 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (“Atividades Escolares e de Lazer”, “Situações quotidianas”, 
“Serviços”, “Planos para o futuro”, “Hábitos e Estilos de Vida”, “Meios de 
Comunicação” e “Eventos escolares e festividades”). 
Aplica, sempre de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (AEs) para resolução de situações-problema. 
Relaciona, sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, sempre com correção, todas as estruturas lexicais e gramaticais da 
língua inglesa.  
Realiza corretamente todas as tarefas.  
Nível 4 

Adquire, embora não de forma plena, todos os conhecimentos e conceitos previstos 
nas AEs (“Atividades Escolares e de Lazer”, “Situações quotidianas”, “Serviços”, 
“Planos para o futuro”, “Hábitos e Estilos de Vida”, “Meios de Comunicação” e 
“Eventos escolares e festividades”). 
Aplica, quase sempre de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos 
nas AEs para resolução de situações-problema. 
Relaciona, quase sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um 
modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, quase sempre com correção, todas as estruturas lexicais e 
gramaticais da língua inglesa.  
Realiza corretamente quase todas as tarefas.  
 
 
 
Nível 3 

Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas AEs (“Atividades 
Escolares e de Lazer”, “Situações quotidianas”, “Serviços”, “Planos para o futuro”, 



429 
 

 
 
 
 
 

Produção/Interação 
Escrita 

 
25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Trabalho(s) de 
pesquisa ou 
Exercício de 
produção 
escrita 
(rubrica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia 
 
 

“Hábitos e Estilos de Vida”, “Meios de Comunicação” e “Eventos escolares e 
festividades”). 
Aplica, algumas vezes de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos 
nas AEs para resolução de situações-problema. 
Relaciona, algumas vezes de forma eficaz, conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, algumas vezes com correção, estruturas lexicais e gramaticais da 
língua inglesa.  
Realiza grande parte das tarefas, nem sempre com correção.  
Nível 2 

Adquire, com alguma dificuldade, os conhecimentos e conceitos previstos nas AEs 
(“Atividades Escolares e de Lazer”, “Situações quotidianas”, “Serviços”, “Planos para o 
futuro”, “Hábitos e Estilos de Vida”, “Meios de Comunicação” e “Eventos escolares e 
festividades”). 
Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
para resolução de situações-problema. 
Relaciona, com dificuldade, alguns conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, revelando dificuldade para o fazer numa perspetiva 
interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, com pouca correção, estruturas lexicais e gramaticais da língua 
inglesa.  
Realiza poucas tarefas com correção.  
Nível 1 

Adquire, com muita dificuldade, alguns conhecimentos e conceitos previstos nas AEs 
(“Atividades Escolares e de Lazer”, “Situações quotidianas”, “Serviços”, “Planos para o 
futuro”, “Hábitos e Estilos de Vida”, “Meios de Comunicação” e “Eventos escolares e 
festividades”). 
Raramente aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais. 
Não relaciona os conteúdos programáticos numa perspetiva horizontal e vertical. 
Raramente mobiliza e aplica, com correção, estruturas lexicais e gramaticais da língua 
inglesa. 
Raramente realiza tarefas com correção. 
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Comunicação 
 
 

Nível 5 

Exprime-se, sempre de forma clara, quer oralmente, quer por escrito. 
Lê textos factuais sobre assuntos de interesse pessoal ou cultural, de alguma 
complexidade, escritos em linguagem clara e corrente. 
Compreende, sem qualquer dificuldade, assuntos sobre temas atuais ou de interesse 
cultural. 
Interage, com correção e de forma autónoma, sobre assuntos conhecidos e tópicos 
da atualidade. 
Produz pequenas apresentações, sobre temas do seu interesse, com criatividade e 
elevada confiança, utilizando vocabulário comum, mas diversificado. 
Conhece personagens e obras célebres de países de expressão inglesa e 
personalidades do meio artístico, literário, científico e político. 
Planeia, organiza e apresenta, sem dificuldade, uma tarefa de pares ou um trabalho 
de grupo. 
Comunica, sempre com correção, de forma audível, com dicção, fluência, e utilizando 
sempre uma linguagem clara e objetiva. 
Escreve, sempre com correção, enunciados coerentes, com estruturas frásicas 
variadas, adaptando o discurso ao tema e destinatário. 
Argumenta, claramente e sem qualquer dificuldade, a favor de e/ou contra uma ideia. 
Nível 4 

Exprime-se, frequentemente de forma clara, quer oralmente, quer por escrito. 
Lê textos factuais sobre assuntos de interesse pessoal ou cultural, de alguma 
complexidade, escritos em linguagem clara e corrente. 
Compreende, com bastante facilidade, assuntos sobre temas atuais ou de interesse 
cultural.  
Interage, quase sempre com correção e quase sempre de forma autónoma, sobre 
assuntos conhecidos e tópicos da atualidade.  
Produz pequenas apresentações, sobre temas do seu interesse, com criatividade e 
confiança, utilizando vocabulário comum e diversificado. 
Conhece personagens e obras célebres de países de expressão inglesa e 
personalidades do meio artístico, literário, científico e político. 
Planeia, organiza e apresenta, com bastante facilidade, uma tarefa de pares ou um 



431 
 

trabalho de grupo.  
Comunica, quase sempre com correção, de forma audível, com dicção, fluência, e 
utilizando quase sempre uma linguagem clara e objetiva. 
Escreve, quase sempre com correção, enunciados coerentes, com estruturas frásicas 
variadas, adaptando o discurso ao tema e destinatário. 
Argumenta, com bastante facilidade, a favor de e/ou contra uma ideia. 
 

 
Nível 3 

Exprime-se, ocasionalmente, de forma clara, quer oralmente, quer por escrito. 
Lê textos factuais sobre assuntos de interesse pessoal ou cultural, de alguma 
complexidade, escritos em linguagem clara e corrente. 
Compreende, com alguma facilidade, assuntos sobre temas atuais ou de interesse 
cultural.  
Interage, por vezes com correção e por vezes de forma autónoma, sobre assuntos 
conhecidos e tópicos da atualidade. 
Produz pequenas apresentações sobre temas do seu interesse, com alguma 
criatividade e confiança, utilizando vocabulário comum e relativamente diversificado.  
Conhece personagens e obras célebres de países de expressão inglesa e 
personalidades do meio artístico, literário, científico e político. 
Planeia, organiza e apresenta, com alguma facilidade, uma tarefa de pares ou um 
trabalho de grupo. 
Comunica, com alguma correção, de forma audível, com dicção e fluência, e 
utilizando, algumas vezes, linguagem clara e objetiva. 
Escreve, por vezes, enunciados coerentes, com estruturas frásicas variadas, 
adaptando o discurso ao tema e destinatário. 
Argumenta, por vezes com facilidade, a favor de e/ou contra uma ideia. 
 

Nível 2 

Exprime-se de forma pouco clara, quer oralmente, quer por escrito. 
Lê, com alguma dificuldade, textos factuais sobre assuntos de interesse pessoal ou 
cultural, de alguma complexidade, escritos em linguagem clara e corrente. 
Compreende, com alguma dificuldade, assuntos sobre temas atuais ou de interesse 
cultural. 
Interage, com dificuldade e com pouca autonomia, sobre assuntos conhecidos e 
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tópicos da atualidade. 
Produz, com dificuldade, pequenas apresentações sobre temas do seu interesse. 
Revela algum conhecimento sobre personagens e obras célebres de países de 
expressão inglesa e personalidades do meio artístico, literário, científico e político. 
Revela dificuldades no planeamento, organização e apresentação de uma tarefa de 
pares ou um trabalho de grupo. 
Revela dificuldades em comunicar de forma audível, com dicção e fluência, raramente 
utilizando linguagem clara e objetiva. 
Revela dificuldades na escrita de enunciados.  
Não é capaz de argumentar, a favor de e/ou contra uma ideia. 
Nível 1 

Não se exprime de forma clara, nem oralmente, nem por escrito. 
Lê, com muita dificuldade, textos factuais sobre assuntos de interesse pessoal ou 
cultural, de alguma complexidade, escritos em linguagem clara e corrente. 
Compreende, com muita dificuldade, assuntos sobre temas atuais ou de interesse 
cultural. 
Interage, com muita dificuldade e sem autonomia, sobre assuntos conhecidos e 
tópicos da atualidade. 
Raramente produz apresentações sobre temas do seu interesse.  
Não revela conhecimento sobre personagens e obras célebres de países de expressão 
inglesa e personalidades do meio artístico, literário, científico e político. 
 Não participa no planeamento, organização e apresentação de uma tarefa de pares 
ou um trabalho de grupo. 
Revela muitas dificuldades em comunicar de forma audível e clara. 
Revela muitas dificuldades na escrita de enunciados.  
Não é capaz de argumentar, a favor de e/ou contra uma ideia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nível 5 

Participa em todas as tarefas, atividades de pares e grupos, com elevado empenho e 
persistência, trocando ideias, informações e opiniões sobre pessoas, experiências e 
acontecimentos, de modo a associar novas aprendizagens às anteriores. 
Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
Manifesta elevado espírito de iniciativa, participando, sempre de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 
Participa ativamente em todas as tarefas de pares e/ou trabalhos de grupo. 
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Participação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participa sempre em projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem 
ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno. 
Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático.  
Nível 4 

Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência.  
Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
Manifesta espírito de iniciativa, participando, muitas vezes, de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 
Participa em todas as atividades de par e grupo. 
Participa quase sempre em projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se 
apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno. 
Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando espírito democrático.  
Nível 3 

Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência.  
Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos 
de âmbito escolar. 
Participa na maioria das atividades de par e grupo. 
Participa ocasionalmente em projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se 
apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno. 
Negoceia algumas soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 
espírito democrático.  
Nível 2 

Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência.  
Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação, quer nas tarefas da aula, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 
Participa em algumas atividades de par e grupo. 
Raramente participa em projetos e tarefas de grupo interdisciplinares.  
Negoceia, ocasionalmente, soluções, e nem sempre respeita opiniões diferentes. 
Nível 1 
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Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e persistência.  
Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
Não participa em projetos e tarefas de grupo interdisciplinares.  
Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 

Responsabilidade 
 
 

Nível 5 

Manifesta sempre cuidado com os seus materiais/caderno diário, preocupando-se 
com a apresentação dos trabalhos. 
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
Nível 4 

Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos. 
Cumpre, com falhas pontuais, os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
Age eticamente, respeitando os outros. 
Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando 
a estrutura dos guiões pré-definidos. 
Nível 3 

Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos. 
Cumpre, com algumas falhas, os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
Nem sempre age eticamente. 
Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
Nível 2 

Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação 
com a apresentação dos trabalhos. 
Revela dificuldades no cumprimento dos seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
Age, por vezes, eticamente. 
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Raramente cumpre se os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
Nível 1 

Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação 
dos trabalhos. 
Não cumpre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
Quase nunca age eticamente. 
Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura 
dos guiões pré-definidos. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Inglês/10.º ano 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
Compreensão 

oral 
25% 

 
 

 
 

Compreensão 

Escrita 

25% 

 

 
Produção/ 

Interação Oral 

25% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Teste de 
Compreensão Oral 
 
 
 
 
 
Teste de 
Compreensão Escrita 
 
 
 
 
 
Apresentação oral 
(rubrica) 
 
 
Trabalho de grupo/ 
pares ou role-
playing 
(rubrica) 
 
Trabalho do Aluno 
em Sala de Aula

7 

(rubrica) 
 
 
Debate 
(rubrica) 
 

 
Linguagens e 
Textos 
 
 
Informação e 
Comunicação 
 
 
Pensamento 
Crítico e 
Pensamento 
Criativo 
 
 
Relacionamento 
Interpessoal 
 
 
Desenvolvi- 
mento Pessoal e  
Autonomia 

Conhecimento 

18-20 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (“Um Mundo de Muitas Línguas”, “O Mundo 
Tecnológico”, “Os Media e a Comunicação Global” e “Os Jovens na Era Global”). 
Aplica, sempre de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona, sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um 
modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, sempre com correção, todas as estruturas lexicais e 
gramaticais da língua inglesa.  
Realiza corretamente todas as tarefas.  
14-17 

Adquire, embora não de forma plena, todos os conhecimentos e conceitos 
previstos nas Aprendizagens Essenciais (“Um Mundo de Muitas Línguas”, “O 
Mundo Tecnológico”, “Os Media e a Comunicação Global” e “Os Jovens na Era 
Global”). 
Aplica, quase sempre de forma adequada, os conhecimentos e conceitos 
previstos nas Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona, quase sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, 
de um modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva 
interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, quase sempre com correção, todas as estruturas lexicais e 
gramaticais da língua inglesa.  
Realiza corretamente quase todas as tarefas.  
10-13 

Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais (“Um Mundo de Muitas Línguas”, “O Mundo Tecnológico”, “Os 
Media e a Comunicação Global” e “Os Jovens na Era Global”). 
Aplica, muitas vezes de forma adequada, os conhecimentos e conceitos 
previstos nas Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
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Produção/Interação 

Escrita 

 
25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Trabalho de 
Pesquisa ou 
Exercício de 
Produção Escrita 
(rubrica) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciona, de forma eficaz, muitos conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, com correção, a maioria das estruturas lexicais e gramaticais 
da língua inglesa.  
Realiza corretamente grande parte das tarefas.  
8-9 

Adquire, com alguma dificuldade, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (“Um Mundo de Muitas Línguas”, “O Mundo 
Tecnológico”, “Os Media e a Comunicação Global” e “Os Jovens na Era Global”). 
Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
revelando dificuldade para o fazer numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, com correção, algumas estruturas lexicais e gramaticais da 
língua inglesa.  
Realiza poucas tarefas com correção.  
1-7 

Adquire, com muita dificuldade, alguns conhecimentos e conceitos previstos 
nas Aprendizagens Essenciais (“Um Mundo de Muitas Línguas”, “O Mundo 
Tecnológico”, “Os Media e a Comunicação Global” e “Os Jovens na Era Global”). 
Raramente aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais. 
Não relaciona os conteúdos programáticos numa perspetiva horizontal e 
vertical. 
Raramente mobiliza e aplica, com correção, estruturas lexicais e gramaticais da 
língua inglesa. 
Raramente realiza tarefas com correção. 

Comunicação 
 
 

18-20 

Exprime-se, oralmente e por escrito, de forma sempre clara. 
Compreende um discurso fluido, integrando a sua experiência e mobilizando 
sempre conhecimentos adquiridos em outras disciplinas. 
Lê e compreende diversos tipos de texto e interpreta, sem dificuldade, 
informação explícita e implícita. 
Comunica sempre de forma audível, com dicção, fluência e utilizando uma 
linguagem clara e objetiva. 
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Interage sempre com os outros e reformula o discurso, no âmbito dos temas 
abordados.  
Planifica, elabora e reformula uma atividade de escrita de forma inequívoca, 
tendo em conta o tema, a função e o destinatário. 
Adapta o discurso ao interlocutor, utilizando vocabulário e estruturas frásicas 
variadas. 
Relaciona o que ouve, lê e produz, recorrendo ao pensamento crítico e criativo. 
Relaciona sempre informação de forma coerente, integrando diferentes pontos 
de vista e opiniões. 
Demonstra autonomia na pesquisa, compreensão e partilha dos resultados. 
Comunica com elevado sentido crítico e criatividade.  
14-17 

Exprime-se, oralmente e por escrito, de forma quase sempre clara. 
Compreende um discurso fluido, integrando a sua experiência e mobilizando 
quase sempre conhecimentos adquiridos em outras disciplinas. 
Lê e compreende diversos tipos de texto e interpreta, quase sempre sem 
dificuldade, informação explícita e implícita. 
Comunica, quase sempre, de forma audível, com dicção, fluência e utilizando 
frequentemente uma linguagem clara e objetiva. 
Interage frequentemente com os outros e reformula o discurso, no âmbito dos 
temas abordados.  
Planifica, elabora e reformula uma atividade de escrita, tendo em conta o tema, 
a função e o destinatário. 
Adapta, quase sempre, o discurso ao interlocutor, utilizando vocabulário e 
estruturas frásicas variadas. 
Relaciona o que ouve, lê e produz, recorrendo com frequência ao pensamento 
crítico e criativo. 
Relaciona a maioria da informação de forma coerente, integrando diferentes 
pontos de vista e opiniões. 
Demonstra quase sempre autonomia na pesquisa, compreensão e partilha dos 
resultados. 
Comunica com sentido crítico e criatividade.  
10-13 

Exprime-se, muitas vezes, de forma clara, quer oralmente, quer por escrito. 
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Compreende a maior parte de um discurso fluido, integrando, por vezes, a sua 
experiência e mobilizando alguns conhecimentos adquiridos em outras 
disciplinas. 
Lê e compreende alguns tipos de texto diferentes e interpreta, com alguma 
dificuldade, informação explícita e implícita. 
Comunica de forma audível, com dicção, fluência e utilizando, por vezes, uma 
linguagem clara e objetiva. 
Interage com os outros e, por vezes, reformula o discurso, no âmbito dos temas 
abordados.  
Planifica e elabora de forma simples uma atividade de escrita, tendo em conta o 
tema, a função e o destinatário. 
Adapta o discurso ao interlocutor, utilizando algum vocabulário e algumas 
estruturas frásicas variadas. 
Relaciona o que ouve, lê e produz, recorrendo com dificuldade ao pensamento 
crítico e criativo. 
Relaciona parte da informação de forma coerente, integrando alguns pontos de 
vista e opiniões. 
Demonstra, algumas vezes, autonomia na pesquisa, compreensão e partilha dos 
resultados. 
Comunica, por vezes, com sentido crítico e alguma criatividade.  
8-9 

Exprime-se de forma pouco clara, quer oralmente, quer por escrito. 
Revela dificuldades na compreensão de um discurso fluido, assim como em 
integrar a sua experiência e em mobilizar conhecimentos adquiridos em outras 
disciplinas. 
Lê e compreende, com dificuldade, tipos de texto diferentes e interpreta 
alguma informação explícita. 
Comunica de forma audível, com problemas ao nível da dicção e da fluência, 
utilizando uma linguagem pouco clara e objetiva. 
Manifesta dificuldades na interação com os outros e raramente reformula o 
discurso, no âmbito dos temas abordados.  
Planifica e elabora de forma simples uma atividade de escrita, tendo em conta o 
tema e o destinatário. 
Demonstra dificuldades em adaptar o discurso ao interlocutor, utilizando 



440 
 

vocabulário e estruturas frásicas pouco variadas. 
Relaciona, por vezes, o que ouve, lê e produz, recorrendo poucas vezes ao 
pensamento crítico e criativo. 
Revela dificuldades em relacionar informação e em integrar pontos de vista e 
opiniões. Demonstra pouca autonomia na pesquisa, compreensão e partilha 
dos resultados. 
Raramente comunica com sentido crítico e criatividade.  
1-7 

Não se exprime de forma clara, quer oralmente, quer por escrito. 
Revela muitas dificuldades na compreensão de um discurso fluido, assim como 
em integrar a sua experiência. 
Raramente mobiliza conhecimentos adquiridos em outras disciplinas. 
Lê e compreende, com muita dificuldade, tipos de texto diferentes e interpreta 
ocasionalmente alguma informação explícita. 
Comunica de forma pouco audível, com muitos problemas ao nível da dicção e 
da fluência, não utilizando uma linguagem clara e objetiva. 
Raramente interage com os outros, não conseguindo reformular o discurso, no 
âmbito dos temas abordados.  
Não planifica uma atividade de escrita e revela dificuldades em elaborá-la, 
ainda que de forma simples. 
Demonstra muitas dificuldades em adaptar o discurso ao interlocutor, 
utilizando vocabulário e estruturas frásicas escassos. 
Não consegue relacionar o que ouve, lê e produz. 
Não integra pontos de vista e opiniões.  
Não revela autonomia na pesquisa, compreensão e partilha dos resultados. 
Comunica sem sentido crítico e criatividade.  

 
Participação 
 
 
 
 
 
 

18-20 

Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
Manifesta um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 
Participa ativamente em todas as atividades de par e grupo. 
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Interage com o outro, aceitando sempre feedback construtivo.  
Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático.  
14-17 

Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência.  
Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 
seus pares. 
Manifesta espírito de iniciativa, participando, muitas vezes, de forma pertinente 
e construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 
Participa em todas as atividades de par e grupo. 
Interage com o outro, aceitando quase sempre feedback construtivo.  
Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando espírito democrático.  
10-13 

Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência.  
Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas da aula, quer nos 
projetos de âmbito escolar. 
Participa na maioria das atividades de par e grupo. 
Interage com o outro, aceitando, por vezes, feedback construtivo.  
Negoceia algumas soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando, por 
vezes, espírito democrático.  
8-9 

Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência.  
Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 
pares. 
Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação, quer nas tarefas da 
aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 
Participa em algumas atividades de par e grupo. 
Interage com dificuldade, aceitando feedback construtivo.  
Negoceia, ocasionalmente, soluções, e nem sempre respeita opiniões 
diferentes. 
1-7 

Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e persistência.  
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Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus 
pares. 
Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
Não é capaz de interagir com o outro. 
Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 

 

Responsabilidade 
 
 

18-20 

Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos. 
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
14-17 

Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos. 
Cumpre, com falhas pontuais, os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
Age eticamente, respeitando os outros. 
Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
10-13 

Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos. 
Cumpre, com algumas falhas, os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
Nem sempre age eticamente. 
Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
não respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
8-9 

Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 
preocupação com a apresentação dos trabalhos. 
Revela dificuldades no cumprimento dos seus deveres de aluno 
(designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala 
de aula).  
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Age, por vezes, eticamente. 
Raramente cumpre se os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
1-7 

Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 
apresentação dos trabalhos. 
Não cumpre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
Quase nunca age eticamente. 
Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

VOLTAR AO TOPO 

 

Critérios de Avaliação – Inglês / 11.º ano 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
Compreensã

o oral 
 

25% 
 
 

 
 

 
Compreensã

o Escrita 

 

25% 

 

 
Teste de 
Compreensão 
Oral 
 
 

 
 
 

 
Teste de 
Compreensão 
Escrita 
 
 
 
 
 

 
Linguagens e 
Textos  

  
  

Informação e 
Comunicação  

  
  

Pensamento Crítico 
e Pensamento  

Criativo  
  
  

Relacionamento  
Interpessoal  

  
  

Conhecimento 

18-20 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais (“O Mundo à Nossa Volta”, “O Jovem e o Consumo”, “O Mundo do Trabalho” 
e “Um Mundo de Muitas Culturas”). 
Aplica, sempre de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona, sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, sempre com correção, todas as estruturas lexicais e gramaticais da 
língua inglesa.  
Realiza corretamente todas as tarefas.  
14-17 

Adquire, embora não de forma plena, todos os conhecimentos e conceitos previstos 
nas Aprendizagens Essenciais (“O Mundo à Nossa Volta”, “O Jovem e o Consumo”, “O 
Mundo do Trabalho” e “Um Mundo de Muitas Culturas”). 
Aplica, quase sempre de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
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Produção/ 

Interação 

Oral 

25% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produção/ 
Interação 

Escrita 

 
25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apresentação oral 
(rubrica) 
 
Trabalho de 
grupo/pares ou 
role-playing 
(rubrica) 
 
Trabalho do 
Aluno em Sala de 
Aula

7
 

(rubrica) 
 
Debate 
(rubrica) 
 
 
 
 
Trabalho de 
Pesquisa ou 
Exercício de 
Produção Escrita 
(rubrica) 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
Pessoal e   
Autonomia  

 

Relaciona, quase sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um 
modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, quase sempre com correção, todas as estruturas lexicais e 
gramaticais da língua inglesa.  
Realiza corretamente quase todas as tarefas.  
10-13 

Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais (“O Mundo à Nossa Volta”, “O Jovem e o Consumo”, “O Mundo do Trabalho” 
e “Um Mundo de Muitas Culturas”). 
Aplica, muitas vezes de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona, de forma eficaz, muitos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal 
e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, com correção, a maioria das estruturas lexicais e gramaticais da 
língua inglesa.  
Realiza corretamente grande parte das tarefas.  
8-9 

Adquire, com alguma dificuldade, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (“O Mundo à Nossa Volta”, “O Jovem e o Consumo”, “O 
Mundo do Trabalho” e “Um Mundo de Muitas Culturas”). 
Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
para resolução de situações-problema. 
Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
revelando dificuldade para o fazer numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, com correção, algumas estruturas lexicais e gramaticais da língua 
inglesa.  
Realiza poucas tarefas com correção.  
1-7 

Adquire, com muita dificuldade, alguns conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (“O Mundo à Nossa Volta”, “O Jovem e o Consumo”, “O 
Mundo do Trabalho” e “Um Mundo de Muitas Culturas”). 
Raramente aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais. 
Não relaciona os conteúdos programáticos numa perspetiva horizontal e vertical. 
Raramente mobiliza e aplica, com correção, estruturas lexicais e gramaticais da língua 
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inglesa. 
Raramente realiza tarefas com correção. 

Comunicação 
 
 

18-20 

Exprime-se sempre de forma clara. 
Comunica sempre de forma audível, com dicção, fluência e utilizando uma linguagem 
objetiva. 
Adapta facilmente o discurso ao interlocutor e à situação, recorrendo a vocabulário e 
expressões idiomáticas, bem como estruturas frásicas diversas. 
Relaciona sempre o que ouve, lê e produz, demonstrando elevado pensamento crítico e 
criativo. 
Relaciona informação de forma sempre coerente, integrando diferentes pontos de vista 
e opiniões. 
Demonstra autonomia na pesquisa, compreensão e partilha dos resultados. 
Compreende vários tipos de discurso, integrando a sua experiência e mobilizando 
sempre conhecimentos adquiridos em outras disciplinas. 
Lê e interpreta, com facilidade, informação explícita e implícita. 
Interage, sempre com eficácia, participando em discussões, defendendo pontos de 
vista e reformulando o discurso. 
Planifica, elabora e reformula, com facilidade, uma atividade de escrita de forma 
inequívoca, tendo em conta o tema, a função e o destinatário. 
Produz enunciados diversificados, escritos e orais, de modo estruturado, atendendo à 
sua função e destinatário. 
14-17 

Exprime-se quase sempre de forma clara. 
Comunica quase sempre de forma audível, com dicção, fluência e utilizando 
frequentemente uma linguagem objetiva. 
Adapta com frequência o discurso ao interlocutor e à situação, recorrendo a 
vocabulário e expressões idiomáticas, bem como estruturas frásicas diversas. 
Relaciona o que ouve, lê e produz, demonstrando pensamento crítico e criativo. 
Relaciona informação de forma coerente, integrando diferentes pontos de vista e 
opiniões. 
Demonstra, na maioria das vezes, autonomia na pesquisa, compreensão e partilha dos 
resultados. 
Compreende vários tipos de discurso, integrando a sua experiência e mobilizando 



446 
 

conhecimentos adquiridos em outras disciplinas. 
Lê e interpreta informação explícita e implícita. 
Interage quase sempre com eficácia, participando em discussões, defendendo pontos 
de vista e reformulando o discurso. 
Planifica, elabora e reformula uma atividade de escrita, tendo em conta o tema, a 
função e o destinatário. 
Produz enunciados, escritos e orais, frequentemente diversificados, atendendo à sua 
função e destinatário. 
10-13 

Exprime-se muitas vezes de forma clara. 
Comunica muitas vezes de forma audível, com dicção, fluência e utilizando uma 
linguagem objetiva. 
Adapta o discurso ao interlocutor e à situação, recorrendo a algum vocabulário e 
expressões idiomáticas, bem como estruturas frásicas diversas. 
Relaciona o que ouve, lê e produz, demonstrando, por vezes, pensamento crítico e 
criativo. 
Relaciona informação, integrando alguns pontos de vista e opiniões diferentes. 
Demonstra muitas vezes autonomia na pesquisa, compreensão e partilha dos 
resultados. 
Compreende tipos de discurso, integrando a sua experiência e mobilizando, muitas 
vezes, conhecimentos adquiridos em outras disciplinas. 
Lê e interpreta informação explícita e alguma implícita. 
Interage, participando em discussões, defendendo pontos de vista e reformulando por 
vezes o discurso. 
Planifica, elabora e reformula, com alguma dificuldade, uma atividade de escrita, tendo 
em conta o tema, a função e o destinatário. 
Produz enunciados, atendendo à sua função e destinatário. 
 

8-9 

Exprime-se, por vezes, de forma clara. 
Comunica de forma audível, revelando, no entanto, problemas de dicção, fluência e 
nem sempre utilizando linguagem objetiva. 
Adapta, por vezes, o discurso ao interlocutor e à situação, recorrendo a algum 
vocabulário e estruturas frásicas pouco diversificados. 
Relaciona, com dificuldade, o que ouve, lê e produz, demonstrando, ocasionalmente, 
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pensamento crítico e criativo. 
Relaciona alguma informação, integrando pontos de vista e opiniões diferentes. 
Demonstra pouca autonomia na pesquisa, compreensão e partilha dos resultados. 
Compreende alguns tipos de discurso, manifestando dificuldades em integrar a sua 
experiência e mobilizar conhecimentos adquiridos em outras disciplinas. 
Lê e interpreta alguma informação explícita. 
Interage, com dificuldade, defendendo, por vezes, pontos de vista. 
Planifica e elabora, com dificuldade, uma atividade de escrita, tendo em conta o tema, 
a função e o destinatário. 
Produz enunciados pouco diversificados, nem sempre atendendo à sua função e 
destinatário. 
1-7 

Não consegue exprimir-se de forma clara. 
Comunica de forma nem sempre audível, revelando problemas de dicção, fluência e   
utilizando linguagem pouco objetiva. 
Não adapta o discurso ao interlocutor e à situação, nem utiliza vocabulário e estruturas 
frásicas diversificados. 
Não relaciona o que ouve, lê e produz. 
Comunica sem sentido crítico e criatividade.  
Não relaciona informação, nem integra pontos de vista e opiniões diferentes. 
Demonstra falta de autonomia na pesquisa, compreensão e partilha de dados. 
Manifesta dificuldades em integrar a sua experiência e não mobiliza conhecimentos 
adquiridos em outras disciplinas. 
Lê e interpreta, com dificuldade, alguma informação explícita. 
Não interage, nem defende pontos de vista. 
Não consegue planificar, nem elaborar uma atividade de escrita. 
Não produz enunciados diversificados. 

 
Participação 
 
 
 
 
 

18-20 

Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
Manifesta um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 
Participa ativamente em todas as atividades de par e grupo. 
Interage com o outro, aceitando sempre feedback construtivo.  
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Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
um elevado espírito democrático.  
14-17 

Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência.  
Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
Manifesta espírito de iniciativa, participando, muitas vezes, de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar. 
Participa em todas as atividades de par e grupo. 
Interage com o outro, aceitando quase sempre feedback construtivo.  
Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático.  
10-13 

Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência.  
Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos 
de âmbito escolar. 
Participa na maioria das atividades de par e grupo. 
Interage com o outro, aceitando, por vezes, feedback construtivo.  
Negoceia algumas soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 
espírito democrático.  
8-9 

Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência.  
Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação, quer nas tarefas da aula, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 
Participa em algumas atividades de par e grupo. 
Interage com dificuldade, aceitando feedback construtivo.  
Negoceia, ocasionalmente, soluções, e nem sempre respeita opiniões diferentes. 
1-7 

Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e persistência.  
Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
Não é capaz de interagir com o outro. 
Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 



449 
 

 

Responsabi- 
lidade 
 
 

18-20 

Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos. 
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura 
dos guiões pré-definidos. 
14-17 

Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos. 
Cumpre, com falhas pontuais, os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
Age eticamente, respeitando os outros. 
Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
10-13 

Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos. 
Cumpre, com algumas falhas, os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
Nem sempre age eticamente. 
Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 
 
8-9 

Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação 
com a apresentação dos trabalhos. 
Revela dificuldades no cumprimento dos seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).  
Age, por vezes, eticamente. 
Raramente cumpre se os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando 
a estrutura dos guiões pré-definidos. 
1-7 
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Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação 
dos trabalhos. 
Não cumpre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade 
e as regras de conduta da sala de aula).  
Quase nunca age eticamente. 
Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura 
dos guiões pré-definidos. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Francês/ 7º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
• Compreensão 
oral 
 
20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Compreensão 
escrita 
 
30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•Ficha/Exercício 
de 
compreensão 
oral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ficha de 
compreensão 
escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•Linguagens e 

textos. 

•Pensamento 

crítico e criativo. 

•Informação e 

comunicação. 

•Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia. 

•Relacionamento 

interpessoal 

 

 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento 

Nível 5 
• Adquire com muita facilidade todas as competências previstas nas Aprendizagens Essenciais. 
• Evidencia um excelente domínio dos temas abordados e das estruturas lexicais e gramaticais. 
• Aplica de forma rigorosa os mecanismos de funcionamento da língua. 
• Realiza corretamente e de forma autónoma todas as tarefas. 
 

Nível 4 
• Adquire com facilidade todas as competências previstas nas Aprendizagens Essenciais. 
• Evidencia um bom domínio dos temas abordados e das estruturas lexicais e gramaticais. 
• Aplica com bastante rigor os mecanismos de funcionamento da língua. 
• Realiza corretamente e de forma autónoma quase todas as tarefas. 
 

Nível 3 
• Adquire com alguma dificuldade as competências previstas nas Aprendizagens Essenciais. 
• Evidencia domínio suficiente dos temas abordados e das estruturas lexicais e gramaticais. 
• Aplica com algum rigor os mecanismos de funcionamento da língua. 
• Realiza corretamente e com alguma autonomia parte das tarefas. 
 

Nível 2 
• Adquire com muitas dificuldades algumas competências previstas nas Aprendizagens Essenciais 
• Evidencia insuficiente domínio dos temas abordados e das estruturas lexicais e gramaticais. 
• Aplica com pouco rigor os mecanismos de funcionamento da língua. 
• Realiza poucas tarefas com correção e sem autonomia. 
 

Nível 1 
• Não adquire as competências previstas nas Aprendizagens Essenciais 
• Evidencia desconhecimento dos temas abordados e das estruturas lexicais e gramaticais. 
• Não aplica os mecanismos de funcionamento da língua. 
• Não realiza as tarefas corretamente nem de forma autónoma. 
 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
• Revela iniciativa para intervir fazendo-o de forma pertinente e com excelente correção 
linguística. 
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• Produção/ 
interação oral 
 
20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Produção/ 
interação 
escrita 
 
30% 

 
• Apresentação 
oral e/ou 
questionários 
orais e/ou “Jeux 
de rôle” 
(rubrica) 
 
 
• Trabalho do 
Aluno em Sala 
de Aula

7
 

(rubrica) 
 
 
 
 
 
 
 
• Produção de 
texto/diálogos. 
(rubrica) 

• Interage, oralmente, revelando domínio excelente de expressões/frases simples e estruturas 
gramaticais muito elementares com pronúncia compreensível. 
•Interage, por escrito, revelando domínio excelente de expressões/frases simples e estruturas 
gramaticais muito elementares. 
• Exprime-se, oralmente e por escrito, utilizando de forma excelente um repertório muito limitado 
de palavras, frases simples e estruturas gramaticais muito simples. 
• Compreende sempre discursos simples e curtos devidamente articulados, claros e pausados. 
• Lê e compreende, com muita facilidade, textos ilustrados e curtos relativos à identificação e 
caraterização pessoais, hábitos e necessidades do quotidiano. 
 

Nível 4 
• Revela iniciativa para intervir, fazendo-o de forma pertinente e com boa correção linguística. 
• Interage, oralmente e por escrito, revelando um bom domínio de expressões/frases simples e 
estruturas gramaticais muito elementares com pronúncia compreensível. 
• Interage, por escrito, revelando um bom domínio de expressões/frases simples e estruturas 
gramaticais muito elementares. 
• Exprime-se, oralmente e por escrito, utilizando de forma bastante satisfatória um repertório 
muito limitado de palavras, frases simples e estruturas gramaticais muito simples. 
• Compreende frequentemente discursos simples e curtos devidamente articulados, claros e 
pausados. 
• Lê e compreende, com facilidade, textos ilustrados e curtos relativos à identificação e 
caraterização pessoais, hábitos e necessidades do quotidiano. 
 

Nível 3 
• Revela alguma iniciativa para intervir, fazendo-o de forma pertinente e com suficiente correção 
linguística. 
• Interage, oralmente e por escrito, revelando um domínio suficiente de expressões/frases simples 
e estruturas gramaticais muito elementares com pronúncia compreensível. 
• Interage, por escrito, revelando um domínio suficiente de expressões/frases simples e estruturas 
gramaticais muito elementares. 
• Exprime-se, oralmente e por escrito, utilizando de forma satisfatória um repertório muito 
limitado de palavras, frases simples e estruturas gramaticais muito simples. 
• Compreende, algumas vezes, discursos simples e curtos devidamente articulados, claros e 
pausados. 
• Lê e compreende, com dificuldade, textos ilustrados e curtos relativos à identificação e 
caraterização pessoais, hábitos e necessidades do quotidiano. 

Nível 2 
• Revela pouca iniciativa para intervir, fazendo-o de forma pouco pertinente e com insuficiente 
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correção linguística. 
• Raramente interage, oralmente, revelando um domínio insuficiente de expressões/frases simples 
e estruturas gramaticais muito elementares com pronúncia compreensível. 
•Raramente interage, por escrito, revelando um domínio insuficiente de expressões/frases simples 
e estruturas gramaticais muito elementares. 
• Exprime-se, com muita dificuldade, oralmente e por escrito, utilizando de forma insatisfatória 
um repertório muito limitado de palavras, frases simples e estruturas gramaticais muito simples. 
• Raramente compreende discursos simples e curtos devidamente articulados, claros e pausados. 
• Lê e compreende, com muita dificuldade, textos ilustrados e curtos relativos à identificação e 
caraterização pessoais, hábitos e necessidades do quotidiano. 
 

Nível 1 
• Não revela iniciativa para intervir, fazendo-o de forma impertinente e sem correção linguística. 
• Não interage, oralmente e por escrito, revelando um desconhecimento de expressões/frases 
simples e estruturas gramaticais muito elementares com pronúncia compreensível. 
• Não interage, por escrito, revelando um desconhecimento de expressões/frases simples e 
estruturas gramaticais muito elementares. 
• Não se exprime ou exprime-se com extrema dificuldade, oralmente e por escrito. 
• Não compreende ou compreende com extrema dificuldade discursos simples e curtos 
devidamente articulados, claros e pausados. 
• Não lê nem compreende ou lê e compreende com extrema dificuldade textos ilustrados e curtos 
relativos à identificação e caraterização pessoais, hábitos e necessidades do quotidiano. 

 
Participação 
 
 

Nível 5 
• Participa em todas as atividades propostas com muito empenho. 
• Evidencia um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma pertinente e 
demonstrando sempre uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua. 
• Partilha sempre ideias/estratégias cooperando com os professores e os seus pares. 

Nível 4 
• Participa em todas as atividades propostas com empenho. 
• Evidencia um espírito de iniciativa bastante satisfatório, participando, frequentemente, de forma 
pertinente e demonstrando uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua. 
• Partilha frequentemente ideias/estratégias cooperando com os professores e os seus pares. 

Nível 3 
• Participa na maioria das atividades propostas com algum empenho. 
• Evidencia um espírito de iniciativa satisfatório, participando, algumas vezes, de forma pertinente 
e demonstrando, ocasionalmente, uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua. 
• Partilha algumas ideias/estratégias cooperando com os professores e os seus pares. 
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Nível 2 
• Participa em algumas das atividades propostas com pouco empenho. 
• Evidencia pouco espírito de iniciativa, participando, poucas vezes, de forma pertinente e 
demonstrando raramente uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua. 
• Partilha poucas ideias/estratégias, cooperando pouco com os professores e os seus pares. 

Nível 1 
• Não participa ou raramente participa nas atividades propostas. 
•Não evidencia espírito de iniciativa, não participa de forma pertinente, nem demonstra uma 
atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua. 
• Não partilha ideias/estratégias, nem coopera com os professores e os seus pares. 

 

 
Responsabilidade 
 

 

Nível 5 
• Revela excelente sentido de responsabilidade, cumprindo sempre as diversas orientações dadas 
pelo professor e os prazos estabelecidos. 
• Manifesta sempre cuidado com os seus materiais. 
• Preocupa-se sempre com a apresentação dos trabalhos/ cadernos diários. 
• Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta na sala de aula). 

Nível 4 
• Revela bom sentido de responsabilidade, cumprindo frequentemente as diversas orientações 
dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 
• Manifesta frequentemente cuidado com os seus materiais. 
• Preocupa-se frequentemente com a apresentação dos trabalhos/ cadernos diários. 
• Cumpre frequentemente os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta na sala de aula). 

Nível 3 
• Revela suficiente sentido de responsabilidade, cumprindo, algumas vezes, as diversas 
orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 
• Manifesta ocasionalmente cuidado com os seus materiais. 
• Preocupa-se ocasionalmente com a apresentação dos trabalhos/ cadernos diários. 
• Cumpre, algumas vezes, os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta na sala de aula). 

Nível 2 
• Revela insuficiente sentido de responsabilidade, cumprindo, poucas vezes, as diversas 
orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 
• Raramente manifesta cuidado com os seus materiais. 
• Preocupa-se muito pouco com a apresentação dos trabalhos/ cadernos diários. 
• Cumpre, poucas vezes, os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade 
e as regras de conduta na sala de aula). 
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Nível 1 
• Não revela sentido de responsabilidade, não cumprindo as diversas orientações dadas pelo 
professor e os prazos estabelecidos. 
• Não manifesta cuidado com os seus materiais. 
• Não manifesta preocupação com a apresentação dos trabalhos/ cadernos diários. 
• Não cumpre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta na sala de aula). 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Francês/ 8º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
• Compreensão 
oral 
 
 
20% 
 
 
 
 

 
 
• Compreensão 
escrita 
 
30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Produção/ 

 
•Ficha/Exercício 
de 
compreensão 
oral  
 
 
 
 
 
 

 
• Ficha de 
compreensão 
escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Apresentação 

 
 
•Linguagens e 

textos. 

•Pensamento 

crítico e criativo. 

•Informação e 

comunicação. 

•Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia. 

•Relacionamento 

interpessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento 

Nível 5 
• Adquire com muita facilidade todas as competências previstas nas Aprendizagens Essenciais. 
• Evidencia um excelente domínio dos temas abordados e das estruturas lexicais e gramaticais. 
• Aplica de forma rigorosa os mecanismos de funcionamento da língua. 
• Realiza corretamente e de forma autónoma todas as tarefas. 

Nível 4 
• Adquire com facilidade todas as competências previstas nas Aprendizagens Essenciais. 
• Evidencia um bom domínio dos temas abordados e das estruturas lexicais e gramaticais. 
• Aplica com algum rigor os mecanismos de funcionamento da língua. 
• Realiza corretamente e de forma autónoma quase todas as tarefas. 

Nível 3 
• Adquire com alguma dificuldade as competências previstas nas Aprendizagens Essenciais. 
• Evidencia domínio suficiente dos temas abordados e das estruturas lexicais e gramaticais. 
• Aplica com pouco rigor os mecanismos de funcionamento da língua. 
• Realiza corretamente e com alguma autonomia parte das tarefas. 

Nível 2 
• Adquire com muitas dificuldades algumas competências previstas nas Aprendizagens 
Essenciais. 
• Evidencia insuficiente domínio dos temas abordados e das estruturas lexicais e gramaticais. 
• Aplica sem rigor os mecanismos de funcionamento da língua. 
• Realiza poucas tarefas com correção e sem autonomia. 

Nível 1 
• Não adquire as competências previstas nas Aprendizagens Essenciais. 
• Evidencia desconhecimento dos temas abordados e das estruturas lexicais e gramaticais. 
• Não aplica os mecanismos de funcionamento da língua. 
• Não realiza as tarefas corretamente nem de forma autónoma.  

Comunicação 
 
 

Nível 5 
• Revela iniciativa para intervir, fazendo-o de forma pertinente e com excelente correção 
linguística. 
• Interage, oralmente, revelando domínio excelente de expressões/frases simples e estruturas 
gramaticais elementares com pronúncia compreensível. 
• Interage, por escrito, revelando domínio excelente de expressões/frases simples e estruturas 
gramaticais elementares. 
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interação oral 
 
20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Produção/ 
interação 
escrita 
 
30% 

oral e/ou 
questionários 
orais e/ou “Jeux 
de rôle” 
(rubrica) 
 
 
 
 
 
• Trabalho do 
Aluno em Sala 
de Aula

7
 

(rubrica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Produção de 
texto/diálogos. 
(rubrica) 

• Exprime-se, oralmente e por escrito, utilizando de forma excelente um repertório limitado de 
expressões e de frases com estruturas gramaticais elementares.  
• Compreende sempre discursos simples e curtos devidamente articulados, claros e pausados. 
• Lê e compreende, com muita facilidade, o sentido geral de mensagens e textos simples e 
curtos relacionados com situações do quotidiano e experiências pessoais. 

Nível 4 
• Revela iniciativa para intervir, fazendo-o de forma pertinente e com boa correção linguística. 
• Interage, oralmente, revelando bom domínio de expressões/frases simples e estruturas 
gramaticais elementares com pronúncia compreensível. 
• Interage, por escrito, revelando bom domínio de expressões/frases simples e estruturas 
gramaticais elementares. 
• Exprime-se, oralmente e por escrito, utilizando de forma bastante satisfatória um repertório 
limitado de expressões e de frases com estruturas gramaticais elementares.  
• Compreende frequentemente discursos simples e curtos devidamente articulados, claros e 
pausados. 
• Lê e compreende, com facilidade, o sentido geral de mensagens e textos simples e curtos 
relacionados com situações do quotidiano e experiências pessoais. 

Nível 3 
• Revela alguma iniciativa para intervir, fazendo-o de forma pertinente e com suficiente 
correção linguística. 
• Interage, oralmente, revelando um domínio suficiente de expressões/frases simples e 
estruturas gramaticais elementares com pronúncia compreensível. 
• Interage, por escrito, revelando um domínio suficiente de expressões/frases simples e 
estruturas gramaticais elementares. 
• Exprime-se, oralmente e por escrito, utilizando de forma satisfatória um repertório limitado de 
expressões e de frases com estruturas gramaticais elementares.  
• Compreende, com alguma dificuldade, discursos simples e curtos devidamente articulados, 
claros e pausados. 
• Lê e compreende, com dificuldade, o sentido geral de mensagens e textos simples e curtos 
relacionados com situações do quotidiano e experiências pessoais. 

Nível 2 
• Revela pouca iniciativa para intervir fazendo-o de forma pouco pertinente e com insuficiente 
correção linguística. 
• Raramente interage, oralmente, revelando domínio insuficiente de expressões/frases simples 
e estruturas gramaticais elementares com pronúncia compreensível. 
•Raramente interage, por escrito, revelando domínio insuficiente de expressões/frases simples 
e estruturas gramaticais elementares. 
• Exprime-se, com muita dificuldade, oralmente e por escrito, utilizando de forma insatisfatória 
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um repertório muito limitado de expressões e de frases com estruturas gramaticais 
elementares.  
• Raramente compreende discursos simples e curtos devidamente articulados, claros e 
pausados. 
• Lê e compreende, com muita dificuldade, o sentido geral de mensagens e textos simples e 
curtos relacionados com situações do quotidiano e experiências pessoais. 

Nível 1 
• Não revela iniciativa para intervir, fazendo-o de forma impertinente e sem correção linguística. 
• Não interage, oralmente, revelando um desconhecimento de expressões/frases simples e 
estruturas gramaticais muito elementares com pronúncia compreensível. 
• Não interage, por escrito, revelando um desconhecimento de expressões/frases simples e 
estruturas gramaticais muito elementares. 
• Não se exprime, ou exprime-se com extrema dificuldade, oralmente e por escrito. 
• Não compreende, ou compreende com extrema dificuldade, discursos simples e curtos 
devidamente articulados, claros e pausados. 
• Não lê nem compreende, ou lê e compreende com extrema dificuldade, o sentido geral de 
mensagens e textos simples e curtos relacionados com situações do quotidiano e experiências 
pessoais. 

 
Participação 
 
 

Nível 5 
• Participa em todas as atividades propostas com muito empenho. 
• Evidencia um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma pertinente e 
demonstrando sempre uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua. 
• Partilha sempre ideias/estratégias cooperando com os professores e os seus pares. 

Nível 4 
• Participa em todas as atividades propostas com empenho. 

• Evidencia um espírito de iniciativa bastante satisfatório, participando, frequentemente, de 

forma pertinente e demonstrando uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua. 

• Partilha frequentemente ideias/estratégias cooperando com os professores e os seus pares. 

Nível 3 
• Participa na maioria das atividades propostas com algum empenho. 

• Evidencia um espírito de iniciativa satisfatório, participando, algumas vezes, de forma 

pertinente e demonstrando, ocasionalmente, uma atitude positiva e confiante na aprendizagem 

da língua. 

• Partilha algumas ideias/estratégias cooperando com os professores e os seus pares. 

Nível 2 
• Participa em algumas das atividades propostas com pouco empenho. 

• Evidencia pouco espírito de iniciativa, participando, poucas vezes, de forma pertinente e 
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demonstrando raramente uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua. 

• Partilha poucas ideias/estratégias, cooperando pouco com os professores e os seus pares. 
Nível 1 

• Não participa ou raramente participa nas atividades propostas. 

• Não evidencia espírito de iniciativa, não participa de forma pertinente, nem demonstra uma atitude 

positiva e confiante na aprendizagem da língua. 

• Não partilha ideias/estratégias, nem coopera com os professores e os seus pares. 

 

 
Responsabilidade 

 
 

Nível 5 
• Revela excelente sentido de responsabilidade, cumprindo sempre as diversas orientações 
dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 
• Manifesta sempre cuidado com os seus materiais. 
• Preocupa-se sempre com a apresentação dos trabalhos/ cadernos diários. 
• Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta na sala de aula). 

Nível 4 
• Revela bom sentido de responsabilidade, cumprindo frequentemente as diversas orientações 

dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

• Manifesta frequentemente cuidado com os seus materiais. 

• Preocupa-se frequentemente com a apresentação dos trabalhos/ cadernos diários. 

• Cumpre frequentemente os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta na sala de aula). 

Nível 3 
Revela suficiente sentido de responsabilidade, cumprindo, algumas vezes, as diversas 

orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

• Manifesta ocasionalmente cuidado com os seus materiais. 

• Preocupa-se ocasionalmente com a apresentação dos trabalhos/ cadernos diários. 

• Cumpre, algumas vezes, os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta na sala de aula). 

Nível 2 
• Revela insuficiente sentido de responsabilidade, cumprindo, poucas vezes, as diversas 

orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 

• Raramente manifesta cuidado com os seus materiais. 

• Preocupa-se muito pouco com a apresentação dos trabalhos/ cadernos diários. 

• Cumpre, poucas vezes, os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta na sala de aula). 

Nível 1 
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• Não revela sentido de responsabilidade, não cumprindo as diversas orientações dadas pelo 

professor e os prazos estabelecidos. 

• Não manifesta cuidado com os seus materiais. 

• Não manifesta preocupação com a apresentação dos trabalhos/ cadernos diários. 

• Não cumpre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta na sala de aula). 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Francês/ 9º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
• Compreensão 
oral 
 
 
20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Compreensão 
escrita 
 
30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•Ficha/Exercício 
de 
compreensão 
oral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ficha de 
compreensão 
escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•Linguagens e 

textos. 

•Pensamento 

crítico e criativo. 

•Informação e 

comunicação. 

•Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia. 

•Relacionamento 

interpessoal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento 

Nível 5 
• Adquire com muita facilidade todas as competências previstas nas Aprendizagens Essenciais 
• Evidencia um excelente domínio dos temas abordados e das estruturas lexicais e gramaticais. 
• Aplica de forma rigorosa os mecanismos de funcionamento da língua. 
• Realiza corretamente e de forma autónoma todas as tarefas. 

Nível 4 
• Adquire com facilidade todas as competências previstas nas Aprendizagens Essenciais 
• Evidencia um bom domínio dos temas abordados e das estruturas lexicais e gramaticais. 
• Aplica com bastante rigor os mecanismos de funcionamento da língua. 
• Realiza corretamente e de forma autónoma quase todas as tarefas. 

Nível 3 
• Adquire com alguma dificuldade as competências previstas nas Aprendizagens Essenciais 
• Evidencia domínio suficiente dos temas abordados e das estruturas lexicais e gramaticais. 
• Aplica com algum rigor os mecanismos de funcionamento da língua. 
• Realiza corretamente e com alguma autonomia parte das tarefas. 

Nível 2 
• Adquire com muitas dificuldades algumas competências previstas nas Aprendizagens 
Essenciais 
• Evidencia insuficiente domínio dos temas abordados e das estruturas lexicais e gramaticais. 
• Aplica sem rigor os mecanismos de funcionamento da língua. 
• Realiza poucas tarefas com correção e sem autonomia. 

Nível 1 
• Não adquire as competências previstas nas Aprendizagens Essenciais 
• Evidencia desconhecimento dos temas abordados e das estruturas lexicais e gramaticais. 
• Não aplica os mecanismos de funcionamento da língua. 
• Não realiza as tarefas corretamente nem de forma autónoma. 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
• Revela iniciativa para intervir fazendo-o de forma pertinente e com excelente correção 
linguística. 
• Interage, oralmente, revelando domínio excelente de expressões/frases simples muito bem 
articuladas, vocabulário muito frequente e estruturas gramaticais elementares com pronúncia 
bastante clara. 
•Interage, por escrito, revelando domínio excelente de expressões/frases simples muito bem 
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• Produção/ 
interação oral 
 
20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Produção/ 
interação 
escrita 
 
30% 

 
• Apresentação 
oral e/ou 
questionários 
orais e/ou “Jeux 
de rôle” 
(rubrica) 
 
 
• Trabalho do 
Aluno em Sala 
de Aula

7
 

(rubrica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Produção de 
texto/diálogos. 
(rubrica) 

 articuladas, vocabulário muito frequente e estruturas gramaticais elementares. 
• Exprime-se, oralmente e por escrito, utilizando de forma excelente vocabulário muito 
frequente, e frases simples, mas bem articuladas e estruturas gramaticais elementares com 
pronúncia bastante clara. 
• Compreende sempre discursos simples e curtos devidamente articulados, claros e pausados, 
identificando com muita facilidade informação relevante explicita. 
• Lê e compreende, com facilidade, ideias principais e informação relevante em textos relativos 
ao meio envolvente e situações variadas, com frases simples e vocabulário muito frequente. 

Nível 4 
• Revela iniciativa para intervir fazendo-o de forma pertinente e com boa correção linguística. 
• Interage, oralmente, revelando bom domínio de expressões/frases simples bem articuladas, 
vocabulário muito frequente e estruturas gramaticais elementares com pronúncia clara. 
• Interage, por escrito, revelando bom domínio de expressões/frases simples bem articuladas, 
vocabulário muito frequente e estruturas gramaticais elementares.. 
• Exprime-se, oralmente e por escrito, utilizando de forma bastante satisfatória vocabulário 
muito frequente e frases simples, mas articuladas de forma bastante satisfatória e estruturas 
gramaticais elementares com pronúncia clara. 
• Compreende frequentemente discursos simples e curtos devidamente articulados, claros e 
pausados, identificando com facilidade informação relevante explicita. 
• Lê e compreende, com facilidade, ideias principais e informação relevante em textos relativos 
ao meio envolvente e situações variadas, com frases simples e vocabulário muito frequente. 

Nível 3 
• Revela alguma iniciativa para intervir fazendo-o de forma pertinente e com suficiente 
correção linguística. 
• Interage, oralmente, revelando um domínio suficiente de expressões/frases simples, 
articuladas de forma satisfatória e estruturas gramaticais elementares com pronúncia 
compreensível. 
• Interage, por escrito, revelando um domínio suficiente de expressões/frases simples, 
articuladas de forma satisfatória e estruturas gramaticais elementares.. 
• Exprime-se, oralmente e por escrito, utilizando de forma satisfatória, vocabulário muito 
frequente e frases simples, mas articuladas de forma satisfatória e estruturas gramaticais 
elementares com pronúncia suficientemente clara. 
• Compreende, algumas vezes, discursos simples e curtos devidamente articulados, claros e 
pausados, identificando, com alguma dificuldade, informação relevante explicita. 
• Lê e compreende, com dificuldade, ideias principais e informação relevante em textos 
relativos ao meio envolvente e situações variadas, com frases simples e vocabulário muito 
frequente. 
 



463 
 

Nível 2 
• Revela pouca iniciativa para intervir fazendo-o de forma pouco pertinente e com insuficiente 
correção linguística. 
• Raramente interage, oralmente, revelando um domínio insuficiente de expressões/frases 
simples, desarticuladas e estruturas gramaticais elementares com pronúncia pouco 
compreensível. 
• Raramente interage, por escrito, revelando um domínio insuficiente de expressões/frases 
simples, desarticuladas e estruturas gramaticais elementares.. 
• Exprime-se, com muita dificuldade, oralmente e por escrito, utilizando de forma insatisfatória 
vocabulário muito frequente e frases simples, mas desarticuladas, e estruturas gramaticais 
elementares com várias falhas ao nível da pronúncia. 
 • Raramente compreende discursos simples e curtos devidamente articulados, claros e 
pausados, identificando, com muita dificuldade, alguma informação relevante explicita. 
• Lê e compreende, com muita dificuldade, ideias principais e informação relevante em textos 
relativos ao meio envolvente e situações variadas, com frases simples e vocabulário muito 
frequente. 

Nível 1 
• Não revela iniciativa para intervir ou fá-lo de forma completamente inoportuna e sem 
correção linguística. 
• Não interage, oralmente, revelando desconhecimento de expressões/frases simples, e 
estruturas gramaticais elementares com muitas falhas ao nível da pronúncia. 
• Não interage, por escrito, revelando desconhecimento de expressões/frases simples, e 
estruturas gramaticais elementares. 
• Não se exprime ou exprime-se com extrema dificuldade, oralmente e por escrito. 
• Não compreende ou compreende com extrema dificuldade discursos simples e curtos 
devidamente articulados, claros e pausados e não consegue identificar informação relevante 
explicita. 
• Não lê nem compreende ou lê e compreende com extrema dificuldade ideias principais e 
informação relevante em textos relativos ao meio envolvente e situações variadas, com frases 
simples e vocabulário muito frequente. 

 
Participação 
 
 

Nível 5 
• Participa em todas as atividades propostas com muito empenho. 
• Evidencia um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma pertinente e 
demonstrando sempre uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua. 
• Partilha sempre ideias/estratégias cooperando com os professores e os seus pares. 

Nível 4  
• Participa em todas as atividades propostas com empenho.  
• Evidencia um espírito de iniciativa bastante satisfatório, participando, frequentemente, de 
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forma pertinente e demonstrando uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da 
língua.  
• Partilha frequentemente ideias/estratégias cooperando com os professores e os seus pares. 

Nível 3 
• Participa na maioria das atividades propostas com algum empenho. 
• Evidencia um espírito de iniciativa satisfatório, participando, algumas vezes, de forma 
pertinente e demonstrando, ocasionalmente, uma atitude positiva e confiante na 
aprendizagem da língua. 
• Partilha algumas ideias/estratégias cooperando com os professores e os seus pares. 

Nível 2 
• Participa em algumas das atividades propostas com pouco empenho. 
• Evidencia um espírito de iniciativa insuficiente, participando, poucas vezes, de forma 
pertinente e, raramente, demonstrando uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da 
língua. 
• Partilha poucas ideias/estratégias, cooperando pouco com os professores e os seus pares. 

Nível 1 
•Não participa ou raramente participa nas atividades propostas. 
•Não evidencia um espírito de iniciativa, não participa de forma pertinente, não demonstra 
uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua. 
• Não partilha ideias/estratégias, nem coopera com os professores e os seus pares. 

 
 

 
Responsabilidade 

 
 

Nível 5 
• Revela excelente sentido de responsabilidade, cumprindo sempre as diversas orientações 
dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 
• Manifesta sempre cuidado com os seus materiais. 
• Preocupa-se sempre com a apresentação dos trabalhos/ cadernos diários. 
• Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta na sala de aula). 

Nível 4 
• Revela bom sentido de responsabilidade, cumprindo frequentemente as diversas orientações 
dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 
• Manifesta bastante cuidado com os seus materiais. 
• Preocupa-se bastante com a apresentação dos trabalhos/ cadernos diários. 
• Cumpre frequentemente os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta na sala de aula). 

Nível 3 
• Revela suficiente sentido de responsabilidade, cumprindo, algumas vezes, as diversas 
orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 
• Manifesta ocasionalmente cuidado com os seus materiais. 



465 
 

• Preocupa-se ocasionalmente com a apresentação dos trabalhos/ cadernos diários. 
• Cumpre, algumas vezes, os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta na sala de aula). 

Nível 2 
• Revela suficiente sentido de responsabilidade, cumprindo, poucas vezes, as diversas 
orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos. 
• Raramente manifesta cuidado com os seus materiais. 
• Preocupa-se muito pouco com a apresentação dos trabalhos/ cadernos diários. 
• Cumpre, poucas vezes, os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta na sala de aula). 

Nível 1 
• Não revela sentido de responsabilidade, não cumprindo as diversas orientações dadas pelo 
professor e os prazos estabelecidos. 
• Não manifesta cuidado com os seus materiais. 
• Não manifesta preocupação com a apresentação dos trabalhos/ cadernos diários. 
• Não cumpre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta na sala de aula). 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Educação Visual  / 2.º ciclo (5º E 6º Anos de escolaridade) 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Apropriação e 
Reflexão 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de 
pesquisa (rúbrica)  
 
e ou  
 
Trabalho de 
projeto (rúbrica) 
 
Teste prático/ 
digital  
(com respetivas grelhas 
de correção 
Identificação das 
aprendizagens não 
consolidadas) 
 

Grelha de auto e 
heteroavaliação 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

B- Informação e 
comunicação 

 

C - Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D - Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E-
Relacionamento 
Interpessoal 
 
F - 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia; 
 
 H - Sensibilidade 
estética e 
artística;  
 
I - Saber 
científico, 
técnico e 
tecnológico. 

Conhecimento 

Nível 5 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (Manifestações culturais do património artístico, 
Comunicação visual, Modalidades expressivas, Processos artísticos e geométricos, 
Importância da imagem). 
Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona, sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um 
modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Manuseia sempre os materiais com rigor técnico.  

Realiza corretamente todas as tarefas.  
Nível 4    
Adquire, embora não de forma plena, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (Manifestações culturais do património artístico, 
Comunicação visual, Modalidades expressivas, Processos artísticos e geométricos, 
Importância da imagem). 
Aplica, quase sempre, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona, quase sempre, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Manuseia, quase sempre, os materiais com rigor técnico.   
Realiza, quase sempre, as tarefas de forma correta.  
Nível 3    
Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais (Manifestações culturais do património artístico, Comunicação visual, 
Modalidades expressivas, Processos artísticos e geométricos, Importância da 
imagem). 
Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico.   
Realiza a maioria das tarefas de forma correta.  
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Interpretação e 
Comunicação 

20% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debate/ Questão 
de aula 
(rúbrica) 
 

Apresentação oral 
do trabalho de 
pesquisa/ trabalho 
de projeto 
(rúbrica) 

 

Grelha de registo  
 
 
 
 

Nível 2 
Adquire, com alguma dificuldade, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (Manifestações culturais do património artístico, 
Comunicação visual, Modalidades expressivas, Processos artísticos e geométricos, 
Importância da imagem). 
Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
para resolução de situações-problema. 
Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico.   
Realiza poucas tarefas com correção.  

Nível 1 
Nunca adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais (Manifestações culturais do património artístico, Comunicação visual, 
Modalidades expressivas, Processos artísticos e geométricos, Importância da 
imagem). 
Não aplica conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema. 
Não consegue relacionar conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Não manuseia os materiais com rigor técnico.   
Não realiza corretamente as tarefas.  

Comunicação 
 
 

Nível 5 
Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (artístico, 
técnico, tecnológico, oralidade e escrita). 
Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e 
objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
Utiliza adequadamente linguagem específica da disciplina. 
Expressa-se sempre de forma adequada, recorrendo a linguagem verbal e não 
verbal. 
Argumenta e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 
informação e conseguindo explicar de forma inequívoca o seu raciocínio. 
Demonstra autonomia na pesquisa. 
Comunica com elevado sentido crítico e criatividade.  

Nível 4 
Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(artístico, técnico, tecnológico, oralidade e escrita). 
Comunica, quase sempre, de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
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linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
Utiliza, quase sempre, de forma adequada, linguagem específica da disciplina. 
Expressa-se, frequentemente, de forma adequada, recorrendo a linguagem verbal e 
não verbal. 
Argumenta e defende perspetivas, com muita frequência, organizando 
corretamente a informação e conseguindo explicar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 
Demonstra, quase sempre, autonomia na pesquisa. 
Comunica, muitas vezes, com sentido crítico e criatividade.  

Nível 3 
Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (artístico, técnico, tecnológico, oralidade e escrita). 
Comunica, muitas vezes, de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
linguagem por vezes clara e objetiva. 
Utiliza, quase sempre, de forma adequada, linguagem específica da disciplina. 
Expressa-se, frequentemente, de forma adequada, recorrendo a linguagem verbal e 
não verbal. 
Argumenta e defende perspetivas, com muita frequência, organizando 
corretamente a informação e conseguindo explicar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 
Demonstra, quase sempre, autonomia na pesquisa. 
Comunica, muitas vezes, com sentido crítico e criatividade.  

Nível 2 
Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (artístico, 
técnico, tecnológico, oralidade e escrita). 
Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na 
fluência. Utiliza uma linguagem pouco clara e objetiva, recorrendo a vocabulário 
restrito. 
Raramente utiliza de forma adequada, linguagem específica da disciplina. 
Expressa-se, poucas vezes, de forma adequada, recorrendo raramente a linguagem 
verbal e não verbal. 
Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 
dificuldades em explicar o seu raciocínio. 
Demonstra, pouca, autonomia na pesquisa. 
Comunica, com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico.  

Nível 1 
Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (artístico, técnico, tecnológico, 
oralidade e escrita). 
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Experimentação 
e Criação 

60% 

 
 
 
 
 
 

Trabalho 

artístico/Tarefa 

(individual, em 

pares ou em 

grupo) 
(rúbrica) 

  

Organização do 

caderno/Portefólio 
(rúbrica) 

 

TPC  
 

Grelha de registo  

Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta muitas dificuldades na 
dicção, fluência e vocabulário. 
Não utiliza linguagem específica da disciplina. 
Não consegue expressar-se de forma adequada e manifesta dificuldades no recurso 
à linguagem verbal e não verbal. 
Não argumenta nem defende perspetivas. 
Não demonstra autonomia na pesquisa. 
Comunica sem criatividade e sentido crítico.  

 
Participação 
 
 

Nível 5 
Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência, seja individual, 
em par ou em grupo.  
Manifesta um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 
Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático. 
Interage com o outro, aceitando sempre feedback construtivo.  

Nível 4 
Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência, seja individual, em 
par ou em grupo.  
Manifesta com muita frequência espírito de iniciativa, participando de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 
Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
Cria, com muita frequência, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões 
diferentes, revelando espírito democrático. 
Interage com o outro, aceitando quase sempre feedback construtivo. 

Nível 3 
Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência, seja individual, 
em par ou em grupo.  
Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 
projetos de âmbito escolar. 
Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 
espírito democrático. 
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Interage com o outro, aceitando por vezes feedback construtivo. 
Nível 2 
Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência, tanto 
individualmente, como em par ou em grupo. 
Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação, quer nas tarefas das 
aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
Interage com dificuldade, aceitando feedback construtivo.  
Nível 1 
Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e persistência.  
Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
Não é capaz de interagir com o outro. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade, as regras de conduta da sala de aula e acompanhar-se do material 
necessário à realização das tarefas).  
Manifesta sempre cuidado com os seus materiais e os da escola. 
Preocupa-se, sempre, com a apresentação dos trabalhos/portfólios, TPC’s e caderno 
diário. 
Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
Nível 4 
Cumpre, com falhas pontuais, os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade, as regras de conduta da sala de aula e acompanhar-se 
do material necessário à realização das tarefas).  
Manifesta, quase sempre, cuidado com os seus materiais e os da escola. 
Preocupa-se, quase sempre, com a apresentação dos trabalhos/portfólios, TPC’s e 
caderno diário. 
Cumpre, frequentemente, os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Age eticamente, respeitando os outros. 

Nível 3 
Cumpre, com algumas falhas, os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade, as regras de conduta da sala de aula e acompanhar-se 
do material necessário à realização das tarefas).  
Manifesta cuidado com os seus materiais e os da escola. 
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Preocupa-se, frequentemente, com a apresentação dos trabalhos/portfólios, TPC’s 
e caderno diário. 
Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Nem sempre age eticamente. 

Nível 2 
Revela dificuldades no cumprimento dos seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade, as regras de conduta da sala de aula e acompanhar-se 
do material necessário à realização das tarefas).  
Manifesta algum cuidado com os seus materiais e os da escola. 
Preocupa-se, pouco, com a apresentação dos trabalhos/portfólios, TPC’s e caderno 
diário. 
Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Age, por vezes, eticamente. 

Nível 1 
Não cumpre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade, as regras de conduta da sala de aula e acompanhar-se do material 
necessário à realização das tarefas).  
Não manifesta cuidado com os seus materiais e os da escola. 
Não se preocupa com a apresentação dos trabalhos/portfólios, TPC’s e caderno 
diário. 
Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Quase nunca age eticamente. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Educação Visual / 3º ciclo (7º, 8º e 9º anos de escolaridade) 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Apropriação e 
Reflexão 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de 
pesquisa (rúbrica)  
 
e ou  
 
Trabalho de 
projeto (rúbrica) 
 
Teste prático/ 
digital  
(com respetivas grelhas 
de correção 
Identificação das 
aprendizagens não 
consolidadas) 
 

Grelha de auto e 
heteroavaliação 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

B- Informação e 
comunicação 

 

C - Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D - Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E-
Relacionamento 
Interpessoal 
 
F - 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia; 
 
 H - Sensibilidade 
estética e 
artística;  
 
I - Saber 
científico, 
técnico e 
tecnológico. 

Conhecimento 

Nível 5 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (Manifestações culturais do património artístico, 
Comunicação visual, Modalidades expressivas, Processos artísticos e geométricos, 
Importância da imagem). 
Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona, sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um 
modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Manuseia sempre os materiais com rigor técnico.  

Realiza corretamente todas as tarefas.  
Nível 4    
Adquire, embora não de forma plena, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (Manifestações culturais do património artístico, 
Comunicação visual, Modalidades expressivas, Processos artísticos e geométricos, 
Importância da imagem). 
Aplica, quase sempre, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona, quase sempre, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Manuseia, quase sempre, os materiais com rigor técnico.   
Realiza, quase sempre, as tarefas de forma correta.  
Nível 3    
Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais (Manifestações culturais do património artístico, Comunicação visual, 
Modalidades expressivas, Processos artísticos e geométricos, Importância da 
imagem). 
Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico.   
Realiza a maioria das tarefas de forma correta.  
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Interpretação e 
Comunicação 

20% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debate/ Questão 
de aula 
(rúbrica) 
 

Apresentação oral 
do trabalho de 
pesquisa/ trabalho 
de projeto 
(rúbrica) 

 

Grelha de registo  
 
 
 
 

Nível 2 
Adquire, com alguma dificuldade, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (Manifestações culturais do património artístico, 
Comunicação visual, Modalidades expressivas, Processos artísticos e geométricos, 
Importância da imagem). 
Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
para resolução de situações-problema. 
Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico.   
Realiza poucas tarefas com correção.  

Nível 1 
Nunca adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais (Manifestações culturais do património artístico, Comunicação visual, 
Modalidades expressivas, Processos artísticos e geométricos, Importância da 
imagem). 
Não aplica conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema. 
Não consegue relacionar conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Não manuseia os materiais com rigor técnico.   
Não realiza corretamente as tarefas.  

Comunicação 
 
 

Nível 5 
Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (artístico, 
técnico, tecnológico, oralidade e escrita). 
Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e 
objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
Utiliza adequadamente linguagem específica da disciplina. 
Expressa-se sempre de forma adequada, recorrendo a linguagem verbal e não 
verbal. 
Argumenta e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 
informação e conseguindo explicar de forma inequívoca o seu raciocínio. 
Demonstra autonomia na pesquisa. 
Comunica com elevado sentido crítico e criatividade.  

Nível 4 
Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(artístico, técnico, tecnológico, oralidade e escrita). 
Comunica, quase sempre, de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
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linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
Utiliza, quase sempre, de forma adequada, linguagem específica da disciplina. 
Expressa-se, frequentemente, de forma adequada, recorrendo a linguagem verbal e 
não verbal. 
Argumenta e defende perspetivas, com muita frequência, organizando 
corretamente a informação e conseguindo explicar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 
Demonstra, quase sempre, autonomia na pesquisa. 
Comunica, muitas vezes, com sentido crítico e criatividade.  

Nível 3 
Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (artístico, técnico, tecnológico, oralidade e escrita). 
Comunica, muitas vezes, de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
linguagem por vezes clara e objetiva. 
Utiliza, quase sempre, de forma adequada, linguagem específica da disciplina. 
Expressa-se, frequentemente, de forma adequada, recorrendo a linguagem verbal e 
não verbal. 
Argumenta e defende perspetivas, com muita frequência, organizando 
corretamente a informação e conseguindo explicar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 
Demonstra, quase sempre, autonomia na pesquisa. 
Comunica, muitas vezes, com sentido crítico e criatividade.  

Nível 2 
Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (artístico, 
técnico, tecnológico, oralidade e escrita). 
Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na 
fluência. Utiliza uma linguagem pouco clara e objetiva, recorrendo a vocabulário 
restrito. 
Raramente utiliza de forma adequada, linguagem específica da disciplina. 
Expressa-se, poucas vezes, de forma adequada, recorrendo raramente a linguagem 
verbal e não verbal. 
Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 
dificuldades em explicar o seu raciocínio. 
Demonstra, pouca, autonomia na pesquisa. 
Comunica, com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico.  

Nível 1 
Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (artístico, técnico, tecnológico, 
oralidade e escrita). 
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Experimentação e 
Criação 

60% 

 
 
 
 
 
 

Trabalho 

artístico/Tarefa 

(individual, em 

pares ou em 

grupo) 
(rúbrica) 

  

Organização do 

caderno/Portefólio 
(rúbrica) 

 

TPC  
 

Grelha de registo  

Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta muitas dificuldades na 
dicção, fluência e vocabulário. 
Não utiliza linguagem específica da disciplina. 
Não consegue expressar-se de forma adequada e manifesta dificuldades no recurso 
à linguagem verbal e não verbal. 
Não argumenta nem defende perspetivas. 
Não demonstra autonomia na pesquisa. 
Comunica sem criatividade e sentido crítico.  

 
Participação 
 
 

Nível 5 
Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência, seja individual, 
em par ou em grupo.  
Manifesta um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 
Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático. 
Interage com o outro, aceitando sempre feedback construtivo.  

Nível 4 
Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência, seja individual, em 
par ou em grupo.  
Manifesta com muita frequência espírito de iniciativa, participando de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 
Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
Cria, com muita frequência, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões 
diferentes, revelando espírito democrático. 
Interage com o outro, aceitando quase sempre feedback construtivo. 

Nível 3 
Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência, seja individual, 
em par ou em grupo.  
Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 
projetos de âmbito escolar. 
Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 
espírito democrático. 
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Interage com o outro, aceitando por vezes feedback construtivo. 
Nível 2 
Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência, tanto 
individualmente, como em par ou em grupo. 
Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação, quer nas tarefas das 
aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
Interage com dificuldade, aceitando feedback construtivo.  
Nível 1 
Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e persistência.  
Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
Não é capaz de interagir com o outro. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade, as regras de conduta da sala de aula e acompanhar-se do material 
necessário à realização das tarefas).  
Manifesta sempre cuidado com os seus materiais e os da escola. 
Preocupa-se, sempre, com a apresentação dos trabalhos/portfólios, TPC’s e caderno 
diário. 
Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
Nível 4 
Cumpre, com falhas pontuais, os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade, as regras de conduta da sala de aula e acompanhar-se 
do material necessário à realização das tarefas).  
Manifesta, quase sempre, cuidado com os seus materiais e os da escola. 
Preocupa-se, quase sempre, com a apresentação dos trabalhos/portfólios, TPC’s e 
caderno diário. 
Cumpre, frequentemente, os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Age eticamente, respeitando os outros. 

Nível 3 
Cumpre, com algumas falhas, os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade, as regras de conduta da sala de aula e acompanhar-se 
do material necessário à realização das tarefas).  
Manifesta cuidado com os seus materiais e os da escola. 



477 
 

Preocupa-se, frequentemente, com a apresentação dos trabalhos/portfólios, TPC’s 
e caderno diário. 
Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Nem sempre age eticamente. 

Nível 2 
Revela dificuldades no cumprimento dos seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade, as regras de conduta da sala de aula e acompanhar-se 
do material necessário à realização das tarefas).  
Manifesta algum cuidado com os seus materiais e os da escola. 
Preocupa-se, pouco, com a apresentação dos trabalhos/portfólios, TPC’s e caderno 
diário. 
Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Age, por vezes, eticamente. 

Nível 1 
Não cumpre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade, as regras de conduta da sala de aula e acompanhar-se do material 
necessário à realização das tarefas).  
Não manifesta cuidado com os seus materiais e os da escola. 
Não se preocupa com a apresentação dos trabalhos/portfólios, TPC’s e caderno 
diário. 
Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Quase nunca age eticamente. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Educação Tecnológica / 2.º ciclo 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Processos 
Tecnológicos 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de 
pesquisa (rúbrica)  
 
e ou  
 
Trabalho de 
projeto (rúbrica) 
 
Teste prático/ 
digital  
(com respetivas grelhas 
de correção 
Identificação das 
aprendizagens não 
consolidadas) 
 

Grelha de auto e 
heteroavaliação 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

B- Informação e 
comunicação 

 

C - Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D - Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E-
Relacionamento 
Interpessoal 
 
F - 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia; 
 
 H - Sensibilidade 
estética e 
artística;  
 
I - Saber 
científico, 
técnico e 
tecnológico. 

 
Conhecimento 
 

Nível 5 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (Fenómenos científicos e técnicos; Linguagens e símbolos 
associados à tecnologia; processos e fenómenos científicos e tecnológicos; 
investigação e experimentação; Hábitos de planeamento das etapas do trabalho; 
Manipular e manusear materiais e instrumentos; Executar operações técnicas; 
Conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais).  
Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona, sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um 
modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Manuseia sempre os materiais com rigor técnico.  

Realiza corretamente todas as tarefas.  
Nível 4    
Adquire, embora não de forma plena, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (Fenómenos científicos e técnicos; Linguagens e símbolos 
associados à tecnologia; processos e fenómenos científicos e tecnológicos; 
investigação e experimentação; Hábitos de planeamento das etapas do trabalho; 
Manipular e manusear materiais e instrumentos; Executar operações técnicas; 
Conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais). 
Aplica, quase sempre, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona, quase sempre, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Manuseia, quase sempre, os materiais com rigor técnico.   
Realiza, quase sempre, as tarefas de forma correta.  
Nível 3    
Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais (Fenómenos científicos e técnicos; Linguagens e símbolos associados à 
tecnologia; processos e fenómenos científicos e tecnológicos; investigação e 
experimentação; Hábitos de planeamento das etapas do trabalho; Manipular e 
manusear materiais e instrumentos; Executar operações técnicas; Conhecimentos 
técnicos, científicos e socioculturais). 
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Recursos 
e 

utilizações 
Tecnológicas 

40% 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debate/ Questão 
de aula 
(rúbrica) 
 

Apresentação oral 
do trabalho de 
pesquisa/ trabalho 
de projeto 
(rúbrica) 

 

Grelha de registo  
 
 
 
 

Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico.   
Realiza a maioria das tarefas de forma correta.  

Nível 2 
Adquire, com alguma dificuldade, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (Fenómenos científicos e técnicos; Linguagens e símbolos 
associados à tecnologia; processos e fenómenos científicos e tecnológicos; 
investigação e experimentação; Hábitos de planeamento das etapas do trabalho; 
Manipular e manusear materiais e instrumentos; Executar operações técnicas; 
Conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais). 
Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
para resolução de situações-problema. 
Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico.   
Realiza poucas tarefas com correção.  

Nível 1 
Nunca adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais (Fenómenos científicos e técnicos; Linguagens e símbolos associados à 
tecnologia; processos e fenómenos científicos e tecnológicos; investigação e 
experimentação; Hábitos de planeamento das etapas do trabalho; Manipular e 
manusear materiais e instrumentos; Executar operações técnicas; Conhecimentos 
técnicos, científicos e socioculturais). 
Não aplica conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema. 
Não consegue relacionar conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Não manuseia os materiais com rigor técnico.   
Não realiza corretamente as tarefas.  

Comunicação 
 
 

Nível 5 
Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (artístico, 
técnico, tecnológico, oralidade e escrita). 
Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e 
objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
Utiliza adequadamente linguagem específica da disciplina. 



480 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expressa-se sempre de forma adequada, recorrendo a linguagem verbal e não 
verbal. 
Argumenta e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 
informação e conseguindo explicar de forma inequívoca o seu raciocínio. 
Demonstra autonomia na pesquisa. 
Comunica com elevado sentido crítico e criatividade.  

Nível 4 
Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(artístico, técnico, tecnológico, oralidade e escrita). 
Comunica, quase sempre, de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
Utiliza, quase sempre, de forma adequada, linguagem específica da disciplina. 
Expressa-se, frequentemente, de forma adequada, recorrendo a linguagem verbal e 
não verbal. 
Argumenta e defende perspetivas, com muita frequência, organizando 
corretamente a informação e conseguindo explicar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 
Demonstra, quase sempre, autonomia na pesquisa. 
Comunica, muitas vezes, com sentido crítico e criatividade.  

Nível 3 
Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (artístico, técnico, tecnológico, oralidade e escrita). 
Comunica, muitas vezes, de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
linguagem por vezes clara e objetiva. 
Utiliza, quase sempre, de forma adequada, linguagem específica da disciplina. 
Expressa-se, frequentemente, de forma adequada, recorrendo a linguagem verbal e 
não verbal. 
Argumenta e defende perspetivas, com muita frequência, organizando 
corretamente a informação e conseguindo explicar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 
Demonstra, quase sempre, autonomia na pesquisa. 
Comunica, muitas vezes, com sentido crítico e criatividade.  

Nível 2 
Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (artístico, 
técnico, tecnológico, oralidade e escrita). 
Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na 
fluência. Utiliza uma linguagem pouco clara e objetiva, recorrendo a vocabulário 
restrito. 
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Tecnologia 
e 

sociedade 

20% 

 
 
 
 
 
 

Trabalho 

artístico/Tarefa 

(individual, em 

pares ou em 

grupo) 
(rúbrica) 

  

Organização do 

caderno/Portefólio 
(rúbrica) 

 

TPC  
 

Grelha de registo  

Raramente utiliza de forma adequada, linguagem específica da disciplina. 
Expressa-se, poucas vezes, de forma adequada, recorrendo raramente a linguagem 
verbal e não verbal. 
Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 
dificuldades em explicar o seu raciocínio. 
Demonstra, pouca, autonomia na pesquisa. 
Comunica, com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico.  

Nível 1 
Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (artístico, técnico, tecnológico, 
oralidade e escrita). 
Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta muitas dificuldades na 
dicção, fluência e vocabulário. 
Não utiliza linguagem específica da disciplina. 
Não consegue expressar-se de forma adequada e manifesta dificuldades no recurso 
à linguagem verbal e não verbal. 
Não argumenta nem defende perspetivas. 
Não demonstra autonomia na pesquisa. 
Comunica sem criatividade e sentido crítico.  

 
Participação 
 
 

Nível 5 
Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência, seja individual, 
em par ou em grupo.  
Manifesta um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 
Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático. 
Interage com o outro, aceitando sempre feedback construtivo.  

Nível 4 
Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência, seja individual, em 
par ou em grupo.  
Manifesta com muita frequência espírito de iniciativa, participando de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 
Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
Cria, com muita frequência, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões 
diferentes, revelando espírito democrático. 
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Interage com o outro, aceitando quase sempre feedback construtivo. 
Nível 3 
Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência, seja individual, 
em par ou em grupo.  
Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 
projetos de âmbito escolar. 
Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 
espírito democrático. 
Interage com o outro, aceitando por vezes feedback construtivo. 

Nível 2 
Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência, tanto 
individualmente, como em par ou em grupo. 
Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação, quer nas tarefas das 
aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
Interage com dificuldade, aceitando feedback construtivo.  

Nível 1 
Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e persistência.  
Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
Não é capaz de interagir com o outro. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade, as regras de conduta da sala de aula e acompanhar-se do material 
necessário à realização das tarefas).  
Manifesta sempre cuidado com os seus materiais e os da escola. 
Preocupa-se, sempre, com a apresentação dos trabalhos/portfólios, TPC’s e caderno 
diário. 
Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Age sempre eticamente, respeitando os outros. 

Nível 4 
Cumpre, com falhas pontuais, os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade, as regras de conduta da sala de aula e acompanhar-se 
do material necessário à realização das tarefas).  
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Manifesta, quase sempre, cuidado com os seus materiais e os da escola. 
Preocupa-se, quase sempre, com a apresentação dos trabalhos/portfólios, TPC’s e 
caderno diário. 
Cumpre, frequentemente, os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Age eticamente, respeitando os outros. 
Nível 3 
Cumpre, com algumas falhas, os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade, as regras de conduta da sala de aula e acompanhar-se 
do material necessário à realização das tarefas).  
Manifesta cuidado com os seus materiais e os da escola. 
Preocupa-se, frequentemente, com a apresentação dos trabalhos/portfólios, TPC’s 
e caderno diário. 
Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Nem sempre age eticamente. 

Nível 2 
Revela dificuldades no cumprimento dos seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade, as regras de conduta da sala de aula e acompanhar-se 
do material necessário à realização das tarefas).  
Manifesta algum cuidado com os seus materiais e os da escola. 
Preocupa-se, pouco, com a apresentação dos trabalhos/portfólios, TPC’s e caderno 
diário. 
Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Age, por vezes, eticamente. 

Nível 1 
Não cumpre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade, as regras de conduta da sala de aula e acompanhar-se do material 
necessário à realização das tarefas).  
Não manifesta cuidado com os seus materiais e os da escola. 
Não se preocupa com a apresentação dos trabalhos/portfólios, TPC’s e caderno 
diário. 
Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Quase nunca age eticamente. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Educação Tecnológica / 3.º ciclo 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Processos 
Tecnológicos 

30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de 
pesquisa 
(rúbrica)  
 
e ou  
 
Trabalho de 
projeto 
(rúbrica) 
 
Teste prático/ 
digital  
(com respetivas 
grelhas de correção 
Identificação das 
aprendizagens não 
consolidadas) 
 

Grelha de auto 
e 
heteroavaliação 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

B- Informação e 
comunicação 

 

C - Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D - Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E-
Relacionamento 
Interpessoal 
 
F - 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia; 
 
 H - Sensibilidade 
estética e 
artística;  
 
I - Saber 
científico, 
técnico e 
tecnológico. 

 
Conhecimento 
 

Nível 5 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (Fenómenos científicos e técnicos; Linguagens e símbolos 
associados à tecnologia; processos e fenómenos científicos e tecnológicos; 
investigação e experimentação; Hábitos de planeamento das etapas do trabalho; 
Manipular e manusear materiais e instrumentos; Executar operações técnicas; 
Conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais).  
Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona, sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um 
modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Manuseia sempre os materiais com rigor técnico.  
Realiza corretamente todas as tarefas.  
Aplica em novas situações as competências adquiridas. 
Nível 4    
Adquire, embora não de forma plena, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (Fenómenos científicos e técnicos; Linguagens e símbolos 
associados à tecnologia; processos e fenómenos científicos e tecnológicos; 
investigação e experimentação; Hábitos de planeamento das etapas do trabalho; 
Manipular e manusear materiais e instrumentos; Executar operações técnicas; 
Conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais). 
Aplica, quase sempre, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona, quase sempre, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Manuseia, quase sempre, os materiais com rigor técnico.   
Realiza, quase sempre, as tarefas de forma correta.  

Nível 3    
Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais (Fenómenos científicos e técnicos; Linguagens e símbolos associados à 
tecnologia; processos e fenómenos científicos e tecnológicos; investigação e 
experimentação; Hábitos de planeamento das etapas do trabalho; Manipular e 
manusear materiais e instrumentos; Executar operações técnicas; Conhecimentos 
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Interpretação e 
comunicação 

40% 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debate/ 
Questão de 
aula 
(rúbrica) 
 

Apresentação 
oral do 
trabalho de 
pesquisa/ 
trabalho de 
projeto 
(rúbrica) 

 

técnicos, científicos e socioculturais). 
Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico.   
Realiza a maioria das tarefas de forma correta.  

Nível 2 
Adquire, com alguma dificuldade, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais (Fenómenos científicos e técnicos; Linguagens e símbolos 
associados à tecnologia; processos e fenómenos científicos e tecnológicos; 
investigação e experimentação; Hábitos de planeamento das etapas do trabalho; 
Manipular e manusear materiais e instrumentos; Executar operações técnicas; 
Conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais). 
Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
para resolução de situações-problema. 
Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico.   
Realiza poucas tarefas com correção.  
Nível 1 
Nunca adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais (Fenómenos científicos e técnicos; Linguagens e símbolos associados à 
tecnologia; processos e fenómenos científicos e tecnológicos; investigação e 
experimentação; Hábitos de planeamento das etapas do trabalho; Manipular e 
manusear materiais e instrumentos; Executar operações técnicas; Conhecimentos 
técnicos, científicos e socioculturais). 
Não aplica conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema. 
Não consegue relacionar conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Não manuseia os materiais com rigor técnico.   
Não realiza corretamente as tarefas.  

Comunicação 
 
 

Nível 5 
Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (artístico, 
técnico, tecnológico, oralidade e escrita). 
Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e 
objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
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Experimentação e 

Grelha de 
registo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utiliza adequadamente linguagem específica da disciplina. 
Expressa-se sempre de forma adequada, recorrendo a linguagem verbal e não 
verbal. 
Argumenta e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 
informação e conseguindo explicar de forma inequívoca o seu raciocínio. 
Demonstra autonomia na pesquisa. 
Comunica com elevado sentido crítico e criatividade.  

Nível 4 
Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(artístico, técnico, tecnológico, oralidade e escrita). 
Comunica, quase sempre, de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
Utiliza, quase sempre, de forma adequada, linguagem específica da disciplina. 
Expressa-se, frequentemente, de forma adequada, recorrendo a linguagem verbal e 
não verbal. 
Argumenta e defende perspetivas, com muita frequência, organizando 
corretamente a informação e conseguindo explicar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 
Demonstra, quase sempre, autonomia na pesquisa. 
Comunica, muitas vezes, com sentido crítico e criatividade.  
Nível 3 
Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (artístico, técnico, tecnológico, oralidade e escrita). 
Comunica, muitas vezes, de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
linguagem por vezes clara e objetiva. 
Utiliza, quase sempre, de forma adequada, linguagem específica da disciplina. 
Expressa-se, frequentemente, de forma adequada, recorrendo a linguagem verbal e 
não verbal. 
Argumenta e defende perspetivas, com muita frequência, organizando 
corretamente a informação e conseguindo explicar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 
Demonstra, quase sempre, autonomia na pesquisa. 
Comunica, muitas vezes, com sentido crítico e criatividade.  

Nível 2 
Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (artístico, 
técnico, tecnológico, oralidade e escrita). 
Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na 
fluência. Utiliza uma linguagem pouco clara e objetiva, recorrendo a vocabulário 
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Criação 

30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho 

artístico/Tarefa 

(individual, em 

pares ou em 

grupo) 
(rúbrica) 

  

 

TPC  
 

Grelha de 

registo  

restrito. 
Raramente utiliza de forma adequada, linguagem específica da disciplina. 
Expressa-se, poucas vezes, de forma adequada, recorrendo raramente a linguagem 
verbal e não verbal. 
Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 
dificuldades em explicar o seu raciocínio. 
Demonstra, pouca, autonomia na pesquisa. 
Comunica, com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico.  

Nível 1 
Exprime-se com dificuldades em diferentes domínios (artístico, técnico, tecnológico, 
oralidade e escrita). 
Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta muitas dificuldades na 
dicção, fluência e vocabulário. 
Não utiliza linguagem específica da disciplina. 
Não consegue expressar-se de forma adequada e manifesta dificuldades no recurso 
à linguagem verbal e não verbal. 
Não argumenta nem defende perspetivas. 
Não demonstra autonomia na pesquisa. 
Comunica sem criatividade e sentido crítico.  

 
Participação 
 
 

Nível 5 
Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência, seja individual, 
em par ou em grupo.  
Manifesta um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 
Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático. 
Interage com o outro, aceitando sempre feedback construtivo.  

Nível 4 
Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência, seja individual, em 
par ou em grupo.  
Manifesta com muita frequência espírito de iniciativa, participando de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 
Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
Cria, com muita frequência, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões 
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diferentes, revelando espírito democrático. 
Interage com o outro, aceitando quase sempre feedback construtivo. 

Nível 3 
Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência, seja individual, 
em par ou em grupo.  
Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 
projetos de âmbito escolar. 
Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 
espírito democrático. 
Interage com o outro, aceitando por vezes feedback construtivo. 

Nível 2 
Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência, tanto 
individualmente, como em par ou em grupo. 
Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação, quer nas tarefas das 
aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
Interage com dificuldade, aceitando feedback construtivo.  
Nível 1 
Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e persistência.  
Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 
Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes. 
Não é capaz de interagir com o outro. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade, as regras de conduta da sala de aula e acompanhar-se do material 
necessário à realização das tarefas).  
Manifesta sempre cuidado com os seus materiais e os da escola. 
Preocupa-se, sempre, com a apresentação dos trabalhos/portfólios, TPC’s e caderno 
diário. 
Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
Nível 4 
Cumpre, com falhas pontuais, os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade, as regras de conduta da sala de aula e acompanhar-se 
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do material necessário à realização das tarefas).  
Manifesta, quase sempre, cuidado com os seus materiais e os da escola. 
Preocupa-se, quase sempre, com a apresentação dos trabalhos/portfólios, TPC’s e 
caderno diário. 
Cumpre, frequentemente, os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Age eticamente, respeitando os outros. 

Nível 3 
Cumpre, com algumas falhas, os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade, as regras de conduta da sala de aula e acompanhar-se 
do material necessário à realização das tarefas).  
Manifesta cuidado com os seus materiais e os da escola. 
Preocupa-se, frequentemente, com a apresentação dos trabalhos/portfólios, TPC’s 
e caderno diário. 
Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Nem sempre age eticamente. 

Nível 2 
Revela dificuldades no cumprimento dos seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade, as regras de conduta da sala de aula e acompanhar-se 
do material necessário à realização das tarefas).  
Manifesta algum cuidado com os seus materiais e os da escola. 
Preocupa-se, pouco, com a apresentação dos trabalhos/portfólios, TPC’s e caderno 
diário. 
Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Age, por vezes, eticamente. 
Nível 1 
Não cumpre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade, as regras de conduta da sala de aula e acompanhar-se do material 
necessário à realização das tarefas).  
Não manifesta cuidado com os seus materiais e os da escola. 
Não se preocupa com a apresentação dos trabalhos/portfólios, TPC’s e caderno 
diário. 
Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
Quase nunca age eticamente. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Disciplina Educação Física- 5º ano  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
Atividades Físicas e 
Desportivas 
(70%) 
 
 
 
 
 
 
 
APTIDÃO FÍSICA 
(20%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
COONHECIMENTOS 
(10%) 

 

 Trabalho de 
Pesquisa  
 
 

 Trabalho de 
Grupo 
 
 

 Desempenho 
Individual do Aluno  
 

 Situação de Jogo  
 

 Exercício Critério 
 
 

 Bateria de Testes 
- FITescola  
 

 Apreciação / 
Opinião Oral  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A – Linguagens e 
textos 
 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
G – Bem-estar, 
saúde e ambiente 
 
H – Sensibilidade 
estética e artística 
 
I – Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 
 
J – Consciência e 
domínio do corpo 
 

 

Conhecimento 

Nível 5 
- Participa em Jogos, e ajusta por iniciativa própria e as qualidades motoras em situação de 
jogo e de acordo com o objetivo, realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas 
fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos. 
- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 
Coletivos, desempenhando com oportunidade e correção as ações solicitadas pelas 
situações de jogo, aplicando a ética do jogo e as suas regras. 
- Compõe e realiza, da Ginástica (Solo, Aparelhos), as destrezas elementares de solo, 
aparelhos e minitrampolim, em esquemas individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios 
de correção técnica e expressão. 
-Realiza, no Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões simplificados, e 
cumprindo corretamente as exigências elementares técnicas e regulamentares. 
- Participa e realiza, nos Jogos de Raquetes (Badminton/Ténis de Mesa), e ajusta por 
iniciativa própria as qualidades motoras em situação de jogo e exercício critério e de 
acordo com o objetivo, realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas 
fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos. 
- Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, para a sua idade 
e sexo. 
- Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e 
coordenação (geral), de acordo com as características do esforço realizado. 
- A marca alcançada é igual ou superior ao estabelecido para o nível de execução 5 da 
tabela da modalidade 
- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
- Realiza corretamente todas as tarefas.  

Nível 4 
- Participa em Jogos, na maioria das vezes, ajustando a iniciativa própria e as qualidades 
motoras na prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, 
realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e 
correção de movimentos. 
- Coopera, na maioria das vezes, com os companheiros para o alcance do objetivo dos 
Jogos Desportivos Coletivos, desempenhando, na maioria das vezes, com oportunidade e 
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correção as ações solicitadas pelas situações de jogo, aplicando a ética do jogo e as suas 
regras. 
- Compõe e realiza, na maioria das vezes, da Ginástica (Solo, Aparelhos), as destrezas 
elementares de solo, aparelhos e minitrampolim, em esquemas individuais e/ou de grupo, 
aplicando, na maioria das vezes, os critérios de correção técnica e expressão. 
-Realiza na maioria das vezes, do Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, segundo 
padrões simplificados, e cumprindo, na maioria das vezes, as exigências elementares 
técnicas e regulamentares. 
- Participa e realiza, nos Jogos de Raquetes (Badminton/Ténis de Mesa), e ajusta por 
iniciativa própria as qualidades motoras em situação de jogo e exercício critério e de 
acordo com o objetivo, realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas 
fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos. 
- Desenvolve capacidades motoras, na maioria das vezes, evidenciando aptidão muscular e 
aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, 
para a sua idade e sexo. 
- Consegue, na maioria das vezes, identificar as capacidades físicas: resistência, força, 
velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características 
do esforço realizado. 
- Realiza, a maioria das vezes, com oportunidade e correção técnica, os gestos/conteúdos 
solicitados. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 4 da tabela da 
modalidade 
- Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza corretamente quase todas as tarefas. 

Nível 3 
- Participa em Jogos, às vezes, ajustando a iniciativa própria e as qualidades motoras na 
prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando 
habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de 
movimentos. 
- Coopera, às vezes, com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 
Desportivos Coletivos, desempenhando, às vezes, com oportunidade e correção as ações 
solicitadas pelas situações de jogo, aplicando a ética do jogo e as suas regras. 
- Compõe e realiza, às vezes, da Ginástica (Solo, Aparelhos), as destrezas elementares de 
solo, aparelhos e minitrampolim, em esquemas individuais e/ou de grupo, aplicando, às 
vezes, os critérios de correção técnica e expressão. 
-Realiza, às vezes, do Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões 
simplificados, e cumprindo, às vezes, as exigências elementares técnicas e 
regulamentares. 
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- Participa e realiza, Jogos de Raquetes (Badminton/Ténis de Mesa), e por vezes, ajusta por 
iniciativa própria e as qualidades motoras em situação de jogo e exercício critério e de 
acordo com o objetivo, realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas 
fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos. 
- Desenvolve capacidades motoras, às vezes, evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, para a 
sua idade e sexo. 
- Consegue, às vezes, identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, 
flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço 
realizado. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 3 da tabela da 
modalidade 
- Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
-  Realiza, por vezes, as tarefas corretamente. 

Nível 2 
- Participa em Jogos, mas raramente consegue, ajustar por a iniciativa própria e as 
qualidades motoras na prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao 
seu objetivo, realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com 
oportunidade e correção de movimentos. 
- Coopera, raramente, com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 
Desportivos Coletivos, desempenhando, raramente, com oportunidade e correção as 
ações solicitadas pelas situações de jogo, aplicando a ética do jogo e as suas regras. 
- Compõe e realiza, com muita dificuldade, da Ginástica (Solo, Aparelhos), as destrezas 
elementares de solo, aparelhos e minitrampolim, em esquemas individuais e/ou de grupo, 
não conseguindo aplicar, os critérios de correção técnica e expressão. 
-Realiza raramente, do Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões 
simplificados, não cumprindo, as exigências elementares técnicas e regulamentares. 
- Participa e realiza, Jogos de Raquetes (Badminton/Ténis de Mesa), mas raramente, ajusta 
por iniciativa própria as qualidades motoras em situação de jogo e exercício critério e de 
acordo com o objetivo, realizando com muitas dificuldades, habilidades básicas e ações 
técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos. 
- Desenvolve capacidades motoras raramente, não conseguindo evidenciar aptidão 
muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa 
Fitescola®, para a sua idade e sexo. 
- Raramente consegue, identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, 
flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço 
realizado.  
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 2 da tabela da 
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modalidade 
-  Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos. 
- Raramente realiza corretamente as tarefas. 

Nível 1 
-  Não participa em Jogos, e não ajusta por a iniciativa própria e as qualidades motoras na 
prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, não realiza 
as habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção 
de movimentos. 
- Não coopera, com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 
Coletivos, nunca desempenha com oportunidade e correção as ações solicitadas pelas 
situações de jogo, não aplica a ética do jogo e as suas regras. 
- Não compõe e realiza, da Ginástica (Solo, Aparelhos), as destrezas elementares de solo, 
aparelhos e minitrampolim, em esquemas individuais e/ou de grupo, não aplica os 
critérios de correção técnica e expressão. 
-Não realiza, do Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões simplificados, 
e não cumpre, as exigências elementares técnicas e regulamentares. 
- Não participa e não realiza, Jogos de Raquetes (Badminton/Ténis de Mesa), nunca, ajusta 
por iniciativa própria as qualidades motoras em situação de jogo e exercício critério e de 
acordo com o objetivo, não conseguindo realizar, habilidades básicas e ações técnico-
táticas fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos. 
- Não desenvolve capacidades motoras, não evidencia aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, para a sua idade 
e sexo. 
- Não consegue, identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, 
flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço 
realizado. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 1 da tabela da 
modalidade 
- Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
- Não realiza as tarefas corretamente. 

 
A – Linguagens e 
textos 
 
B – Informação e 
comunicação 
 
 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em 
fontes diversas. 
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
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D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 

conhecimento. 
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 4 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando 
os conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 3 
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando alguns conceitos específicos. 
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 2 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso.  
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte 
de informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 1 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
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divulgação do conhecimento. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 

 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
 
 

 
 

Participação 
 
 

Nível 5 
- Não desiste, mesmo após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, 
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade 
relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica 
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 
- Não desiste, mesmo após tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, 
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade 
relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica 
- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 3 
- Desiste, após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, mas mantém 
o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo realizado na 
avaliação diagnóstica. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos 
de âmbito escolar. 

Nível 2 
- Desiste, após uma ou duas tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, e não 
mantém o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo 
realizado na avaliação diagnóstica. 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1 

- Desiste, à primeira tentativa falhada, de atingir os objetivos pretendidos, não revela 

qualquer interesse na atividade e apresenta um resultado inferior ao apresentado na 
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avaliação diagnóstica sem existir motivo que o justifique. 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 
 
 
 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
G – Bem-estar, 
saúde e ambiente 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre sempre os seus deveres do aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
- Conhece e aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Conhece e aplica, frequentemente, os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Conhece e aplica, na maioria das vezes, os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Nem sempre age eticamente. 
- Realiza, na maioria das vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Conhece, mas raramente aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança 
pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age, por vezes, eticamente. 
- Realiza, por vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
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- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala 
de aula. 
- Conhece e mas não cumpre os com os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Quase nunca age eticamente. 
- Não realiza atividades de auto e heteroavaliação. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Disciplina Educação Física- 6º ano  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Atividades Físicas e 
Desportivas 
(70%) 
 
 
 
 
 
 
 
APTIDÃO FÍSICA 
(20%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
COONHECIMENTOS 
(10%) 

 
 

 Trabalho de 
Pesquisa  
 
 

 Trabalho de 
Grupo 
 
 

 Desempenho 
Individual do 
Aluno  
 

 Situação de 
Jogo  
 

 Exercício 
Critério 
 

 Esquema de 
Solo/Coreografia 
 
 

 Bateria de 
Testes - FITescola  
 

 Apreciação / 
Opinião Oral  

 
 
 

 
A – Linguagens e 
textos 
 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
G – Bem-estar, 
saúde e ambiente 
 
H – Sensibilidade 
estética e artística 
 
I – Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 
 
J – Consciência e 
domínio do corpo 
 

 

Conhecimento 

Nível 5 
- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 
Coletivos, desempenhando com oportunidade e correção as ações solicitadas pelas 
situações de jogo, aplicando a ética do jogo e as suas regras. 
- Compõe e realiza, da Ginástica (Solo, Aparelhos, Rítmica), as destrezas elementares de 
solo, aparelhos e minitrampolim, em esquemas individuais e/ou de grupo, aplicando os 
critérios de correção técnica e expressão. 
-Realiza, do Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões simplificados, e 
cumprindo corretamente as exigências elementares técnicas e regulamentares.  
- Participa e realiza, das Raquetes, e ajusta por iniciativa própria e as qualidades motoras 
em situação de jogo e exercício critério e de acordo com o objetivo, realizando habilidades 
básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de 
movimentos. 
- Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, para a sua idade 
e sexo. 
- Identifica as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e 
coordenação (geral), de acordo com as características do esforço realizado. 
- A marca alcançada é igual ou superior ao estabelecido para o nível de execução 5 da 
tabela da modalidade 
- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
- Realiza corretamente todas as tarefas.  

Nível 4 
- Coopera, na maioria das vezes, com os companheiros para o alcance do objetivo dos 
Jogos Desportivos Coletivos, desempenhando, na maioria das vezes, com oportunidade e 
correção as ações solicitadas pelas situações de jogo, aplicando a ética do jogo e as suas 
regras. 
- Compõe e realiza, na maioria das vezes, da Ginástica (Solo, Aparelhos, Rítmica), as 
destrezas elementares de solo, aparelhos e minitrampolim, em esquemas individuais e/ou 
de grupo, aplicando, na maioria das vezes, os critérios de correção técnica e expressão. 
-Realiza na maioria das vezes, do Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, segundo 
padrões simplificados, e cumprindo, na maioria das vezes, as exigências elementares 
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técnicas e regulamentares. 
- Na maioria das vezes, participa e realiza, das Raquetes, e ajusta por iniciativa própria e as 
qualidades motoras em situação de jogo e de acordo com o objetivo, realizando 
habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção 
de movimentos. 
- Desenvolve capacidades motoras na maioria das vezes, evidenciando aptidão muscular e 
aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, 
para a sua idade e sexo. 
- Consegue, na maioria das vezes, identificar as capacidades físicas: resistência, força, 
velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características 
do esforço realizado. 
- Realiza, a maioria das vezes, com oportunidade e correção técnica, os gestos/conteúdos 
solicitados. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 4 da tabela da 
modalidade. 
- Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza corretamente quase todas as tarefas. 

Nível 3 
- Coopera, às vezes, com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 
Desportivos Coletivos, desempenhando, na maioria das vezes, com oportunidade e 
correção as ações solicitadas pelas situações de jogo, aplicando a ética do jogo e as suas 
regras 
- Compõe e realiza, às vezes, da Ginástica (Solo, Aparelhos, Rítmica), as destrezas 
elementares de solo, aparelhos e minitrampolim, em esquemas individuais e/ou de grupo, 
aplicando, às vezes, os critérios de correção técnica e expressão. 
-Realiza, às vezes, do Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões 
simplificados, e cumprindo, às vezes, as exigências elementares técnicas e 
regulamentares. 
- Participa e realiza, das Raquetes, às vezes ajusta por iniciativa própria e as qualidades 
motoras em situação de jogo e exercício critério e de acordo com o objetivo, realizando 
habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção 
de movimentos. 
- Desenvolve capacidades motoras, às vezes, evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, para a 
sua idade e sexo. 
- Consegue, às vezes, identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, 
flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço 
realizado. 
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- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 3 da tabela da 
modalidade 
- Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
-  Realiza, por vezes, as tarefas corretamente. 

Nível 2 
- Coopera com os companheiros, mas raramente, para o alcance do objetivo dos Jogos 
Desportivos Coletivos, desempenhando, na maioria das vezes, com oportunidade e 
correção as ações solicitadas pelas situações de jogo, aplicando a ética do jogo e as suas 
regras - Coopera, raramente, com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 
Desportivos Coletivos, desempenhando, raramente, com oportunidade e correção as 
ações solicitadas pelas situações de jogo, aplicando a ética do jogo e as suas regras. 
- Compõe e realiza, com muita dificuldade, da Ginástica (Solo, Aparelhos, Rítmica), as 
destrezas elementares de solo, aparelhos e minitrampolim, em esquemas individuais e/ou 
de grupo, não conseguindo aplicar, os critérios de correção técnica e expressão. 
-Realiza raramente, do Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões 
simplificados, não cumprindo, as exigências elementares técnicas e regulamentares. 
- Participa e realiza, das Raquetes, com muita dificuldade, , por iniciativa própria 
raramente ajusta e as qualidades motoras em situação de jogo e exercício critério e de 
acordo com o objetivo, realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas 
fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos. 
- Desenvolve capacidades motoras raramente, não conseguindo evidenciar aptidão 
muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa 
Fitescola®, para a sua idade e sexo. 
- Raramente consegue, identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, 
flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço 
realizado.  
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 2 da tabela da 
modalidade 
-  Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos. 
- Raramente realiza corretamente as tarefas. 

Nível 1 
- Não coopera, com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 
Coletivos, nunca desempenha com oportunidade e correção as ações solicitadas pelas 
situações de jogo, não aplica a ética do jogo e as suas regras. 
- Não compõe e realiza, da Ginástica (Solo, Aparelhos, Rítmica), as destrezas elementares 
de solo, aparelhos e minitrampolim, em esquemas individuais e/ou de grupo, não aplica 
os critérios de correção técnica e expressão. 
-Não realiza, do Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões simplificados, 
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e não cumpre, as exigências elementares técnicas e regulamentares. 
- Não participa e realiza, das Raquetes, por iniciativa própria e não ajusta as qualidades 
motoras em situação de jogo e exercício critério e de acordo com o objetivo, realizando 
habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção 
de movimentos. 
- Não desenvolve capacidades motoras, não evidencia aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, para a sua idade 
e sexo. 
- Não consegue, identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, 
flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço 
realizado. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 1 da tabela da 
modalidade 
- Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
- Não realiza as tarefas corretamente. 

 
 
A – Linguagens e 
textos 
 
B – Informação e 
comunicação 
 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 

 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em 
fontes diversas. 
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento. 
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 4 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando 
os conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 3 
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando alguns conceitos específicos. 
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- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 2 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso.  
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte 
de informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
 

Nível 1 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 

C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 

 
 

Participação 
 
 

Nível 5 
- Não desiste, mesmo após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, 
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade 
relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica 
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 
- Não desiste, mesmo após tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, 
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade 
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F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

 

relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica 
- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 3 
- Desiste, após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, mas mantém 
o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo realizado na 
avaliação diagnóstica. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos 
de âmbito escolar. 

Nível 2 
- Desiste, após uma ou duas tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, e não 
mantém o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo 
realizado na avaliação diagnóstica. 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1 

- Desiste, à primeira tentativa falhada, de atingir os objetivos pretendidos, não revela 

qualquer interesse na atividade e apresenta um resultado inferior ao apresentado na 
avaliação diagnóstica sem existir motivo que o justifique. 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre sempre os seus deveres do aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
- Conhece e aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros, e de preservação dos recursos materiais. 
- Relaciona-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de 
parceiros quer no de adversários. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 
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G – Bem-estar, 
saúde e ambiente 

 
 
 
 
 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Conhece e aplica, frequentemente, os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais. 
- Relaciona-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de 
parceiros quer no de adversários. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Conhece e aplica, na maioria das vezes, os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Nem sempre se relaciona com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no 
papel de parceiros quer no de adversários. 
- Realiza, na maioria das vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Conhece, mas raramente aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança 
pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Relaciona-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de 
parceiros quer no de adversários. 
- Realiza, por vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala 
de aula. 
- Conhece e mas não cumpre os com os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Relaciona-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de 
parceiros quer no de adversários. 
- Não realiza atividades de auto e heteroavaliação. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Disciplina Educação Física- 7º ano  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Atividades Físicas e 
Desportivas 
(70%) 
 
 
 
 
 
 
 
APTIDÃO FÍSICA 
(20%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
COONHECIMENTOS 
(10%) 

 
 

 Trabalho de 
Pesquisa  
 
 

 Trabalho de 
Grupo 
 
 

 Desempenho 
Individual do 
Aluno  
 

 Situação de 
Jogo  
 

 Exercício 
Critério 
 
 

 Bateria de 
Testes - FITescola  
 

 Apreciação / 
Opinião Oral  

 
 
 
 
 
 

 
 

A – Linguagens e 
textos 
 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
G – Bem-estar, 
saúde e ambiente 
 
H – Sensibilidade 
estética e artística 
 
I – Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 
 
J – Consciência e 
domínio do corpo 

 

Conhecimento 

Nível 5 
- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 
Coletivos (Futebol, Andebol, Basquetebol, Voleibol), realizando com oportunidade e 
correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição 
em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como 
árbitro. 
- Compõe e realiza, da Ginástica (Solo, Aparelhos), as destrezas elementares de solo e 
aparelhos, em esquemas individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios de correção 
técnica e expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses 
critérios. 
-Realiza, no Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, cumprindo corretamente as 
exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas também 
como juiz. 
- Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos JOGOS 
DE RAQUETES (Badminton e Ténis de Mesa), garantindo a iniciativa e ofensividade em 
participações «individuais», aplicando as regras, não só como jogador, mas também como 
árbitro. 
- Realiza PERCURSOS (Orientação) elementares, utilizando técnicas de orientação e 
respeitando as regras de organização, participação, e de preservação da qualidade do 
ambiente. 
- Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, para a sua idade 
e sexo. 
- Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e 
coordenação (geral), de acordo com as características do esforço realizado. 
- Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade. 
- A marca alcançada é igual ou superior ao estabelecido para o nível de execução 5 da 
tabela da modalidade. 
- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
- Realiza corretamente todas as tarefas.  

Nível 4 
- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 
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Coletivos (Futebol, Andebol, Basquetebol, Voleibol), realizando, na maioria das vezes, com 
oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, 
conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas 
também como árbitro. 
- Compõe e realiza, na maioria das vezes, da Ginástica (Solo, Aparelhos), as destrezas 
elementares de solo e aparelhos, em esquemas individuais e/ou de grupo, aplicando os 
critérios de correção técnica e expressão e combinação, e apreciando os esquemas de 
acordo com esses critérios. 
-Realiza na maioria das vezes, no Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, cumprindo 
corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como 
praticante, mas também como juiz. 
- Realiza, na maioria das vezes, com oportunidade e correção as ações técnico-táticas 
elementares, nos JOGOS DE RAQUETES (Badminton e Ténis de Mesa), garantindo, na 
maioria das vezes, a iniciativa e ofensividade em participações «individuais», aplicando as 
regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 
- Realiza PERCURSOS (Orientação) elementares, utilizando, na maioria das vezes, técnicas 
de orientação e respeitando as regras de organização, participação, e de preservação da 
qualidade do ambiente. 
- Desenvolve capacidades motoras, na maioria das vezes, evidenciando aptidão muscular e 
aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, 
para a sua idade e sexo. 
- Consegue, na maioria das vezes, identificar as capacidades físicas: resistência, força, 
velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características 
do esforço realizado. 
- Realiza, a maioria das vezes, com oportunidade e correção técnica, os gestos/conteúdos 
solicitados. 
- Na maioria das vezes interpreta a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 4 da tabela da 
modalidade. 
- Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza corretamente quase todas as tarefas. 

Nível 3 
- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 
Coletivos (Futebol, Andebol, Basquetebol, Voleibol), realizando, algumas vezes, com 
oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, 
conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas 
também como árbitro. 
- Compõe e realiza, algumas vezes, da Ginástica (Solo, Aparelhos), as destrezas 
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elementares de solo e aparelhos, em esquemas individuais e/ou de grupo, aplicando os 
critérios de correção técnica e expressão e combinação, e apreciando os esquemas de 
acordo com esses critérios. 
-Realiza algumas vezes, no Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, cumprindo 
corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como 
praticante, mas também como juiz. 
- Realiza, algumas vezes, com oportunidade e correção as ações técnico-táticas 
elementares, nos JOGOS DE RAQUETES (Badminton e Ténis de Mesa), garantindo, por 
vezes, a iniciativa e ofensividade em participações «individuais», aplicando as regras, não 
só como jogador, mas também como árbitro. 
- Realiza PERCURSOS (Orientação) elementares, utilizando, às vezes, técnicas de 
orientação e respeitando as regras de organização, participação, e de preservação da 
qualidade do ambiente. 
- Desenvolve capacidades motoras, às vezes, evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, para a 
sua idade e sexo. 
- Consegue, às vezes, identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, 
flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço 
realizado. 
- Interpreta , às vezes, a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 3 da tabela da 
modalidade 
- Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
-  Realiza, por vezes, as tarefas corretamente. 

Nível 2 
- Raramente coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 
Desportivos Coletivos, realizando com muitas dificuldades, com oportunidade e correção 
as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em cada 
fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 
- Compõe e realiza, com muitas dificuldades e lacunas, da Ginástica (Solo, Aparelhos), as 
destrezas elementares de solo e aparelhos, em esquemas individuais e/ou de grupo, 
aplicando os critérios de correção técnica e expressão e combinação, e apreciando os 
esquemas de acordo com esses critérios. 
-Realiza raramente, no Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, cumprindo corretamente 
as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas 
também como juiz. 
- Realiza, com muita dificuldade as ações técnico-táticas elementares, nos JOGOS DE 
RAQUETES (Badminton e Ténis de Mesa), raramente garante a iniciativa e ofensividade em 
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participações «individuais», aplicando as regras, não só como jogador, mas também como 
árbitro. 
- Realiza PERCURSOS (Orientação) elementares, mas raramente utiliza técnicas de 
orientação e respeita as regras de organização, participação, e de preservação da 
qualidade do ambiente. 
- Desenvolve capacidades motoras raramente, não conseguindo evidenciar aptidão 
muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa 
Fitescola®, para a sua idade e sexo. 
- Raramente consegue, identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, 
flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço 
realizado.  
- Revela muitas dificuldades em interpretar a dimensão sociocultural dos desportos na 
atualidade. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 2 da tabela da 
modalidade 
-  Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos. 
- Raramente realiza corretamente as tarefas. 

Nível 1 
- Não coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 
Coletivos, realizando com muitas dificuldades e lacunas as ações técnico-táticas 
elementares em todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, e evidencia 
dificuldades a aplicar as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 
- Não compõe e não realiza, da Ginástica (Solo, Aparelhos), as destrezas elementares de 
solo e aparelhos, em esquemas individuais e/ou de grupo, e evidencia dificuldades a 
aplicar os critérios de correção técnica e expressão e combinação, e apreciando os 
esquemas de acordo com esses critérios. 
-Não realiza, do Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, e não cumpre as exigências 
elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas também como juiz. 
- Não realiza, as ações técnico-táticas elementares, nos JOGOS DE RAQUETES (Badminton 
e Ténis de Mesa), não garante a iniciativa e ofensividade em participações «individuais», e 
não aplica as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 
- Realiza PERCURSOS (Orientação) elementares, mas não utiliza técnicas de orientação e 
respeita as regras de organização, participação, e de preservação da qualidade do 
ambiente. 
- Não interpreta a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade. 
- Não desenvolve capacidades motoras, não evidencia aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, para a sua idade 
e sexo. 
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- Não consegue, identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, 
flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço 
realizado. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 1 da tabela da 
modalidade 
- Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
- Não realiza as tarefas corretamente. 

 
A – Linguagens e 
textos 
 
B – Informação e 
comunicação 
 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 

 Comunicação 
 
 

Nível 5 
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em 
fontes diversas. 
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento. 
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 4 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando 
os conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 3 
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando alguns conceitos específicos. 
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 2 
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- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso.  
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte 
de informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 1 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 

 
 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

 

 
 

Participação 
 
 

Nível 5 
- Não desiste, mesmo após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, 
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade 
relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica 
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 
- Não desiste, mesmo após tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, 
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade 
relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica 
- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 3 
- Desiste, após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, mas mantém 
o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo realizado na 
avaliação diagnóstica. 
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- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos 
de âmbito escolar. 

Nível 2 
- Desiste, após uma ou duas tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, e não 
mantém o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo 
realizado na avaliação diagnóstica. 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1 

- Desiste, à primeira tentativa falhada, de atingir os objetivos pretendidos, não revela 

qualquer interesse na atividade e apresenta um resultado inferior ao apresentado na 
avaliação diagnóstica sem existir motivo que o justifique. 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
G – Bem-estar, 
saúde e ambiente 

 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre sempre os seus deveres do aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
- Conhece e aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Conhece e aplica, frequentemente, os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
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conduta da sala de aula. 
- Conhece e aplica, na maioria das vezes, os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Nem sempre age eticamente. 
- Realiza, na maioria das vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Conhece, mas raramente aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança 
pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age, por vezes, eticamente. 
- Realiza, por vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala 
de aula. 
- Conhece e mas não cumpre os com os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Quase nunca age eticamente. 
- Não realiza atividades de auto e heteroavaliação. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Disciplina Educação Física- 8º ano  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Atividades Físicas 
e Desportivas 
(70%) 
 
 
 
 
 
 
 
APTIDÃO FÍSICA 
(20%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONHECIMENTOS 
(10%) 

 
 Trabalho de 
Pesquisa  
 
 

 Trabalho de 
Grupo 
 
 

 Desempenho 
Individual do Aluno  
 

 Situação de Jogo  
 

 Exercício Critério 
 
 

 Bateria de Testes 
- FITescola  
 

 Apreciação / 
Opinião Oral  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A – Linguagens e 
textos 
 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
G – Bem-estar, 
saúde e ambiente 
 
H – Sensibilidade 
estética e artística 
 
I – Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 
 
J – Consciência e 
domínio do corpo 

 

Conhecimento 

Nível 5 
- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo, dos JOGOS DESPORTIVOS 
COLETIVOS (Basquetebol, Rugby, Futebol, Andebol e Voleibol), realizando com 
oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, 
conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas 
também como árbitro. 
- Compõe e realiza da GINÁSTICA (Solo e Aparelhos), as destrezas elementares de acrobacia, 
dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em esquemas individuais e/ou de grupo, 
aplicando os critérios de correção técnica, expressão e combinação, e apreciando os 
esquemas de acordo com esses critérios. 
- Realiza do ATLETISMO, saltos, corridas e lançamentos, cumprindo corretamente as 
exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas também 
como juiz. 
- Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, dos JOGOS DE 
RAQUETAS (Badminton), garantindo a iniciativa e ofensividade em participações 
«individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como jogador, mas também como 
árbitro. 
- Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e 
sexo. 
- Identifica as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e 
coordenação (geral), de acordo com as características do esforço realizado. 
- Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade. 
- A marca alcançada é igual ou superior ao estabelecido para o nível de execução 5 da tabela 
da modalidade. 
- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
- Realiza corretamente todas as tarefas.  

Nível 4 
- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo, dos JOGOS DESPORTIVOS 
COLETIVOS (Basquetebol, Rugby, Futebol, Andebol e Voleibol), realizando, na maioria das 
vezes, com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as 
funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como 
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jogador, mas também como árbitro. 
- Compõe e realiza, na maioria das vezes, da GINÁSTICA (Solo e Aparelhos), as destrezas 
elementares de acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em esquemas 
individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios de correção técnica, expressão e 
combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios. 
- Realiza, na maioria das vezes, do ATLETISMO, saltos, corridas e lançamentos, cumprindo 
corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como 
praticante, mas também como juiz. 
- Realiza, na maioria das vezes, com oportunidade e correção as ações técnico-táticas 
elementares, dos JOGOS DE RAQUETAS (Badminton), garantindo a iniciativa e ofensividade 
em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como jogador, mas 
também como árbitro. 
- Desenvolve capacidades motoras, na maioria das vezes, evidenciando aptidão muscular e 
aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, 
para a sua idade e sexo. 
- Consegue, na maioria das vezes, identificar as capacidades físicas: resistência, força, 
velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características 
do esforço realizado. 
- Realiza, a maioria das vezes, com oportunidade e correção técnica, os gestos/conteúdos 
solicitados. 
- Na maioria das vezes, interpreta a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 4 da tabela da 
modalidade. 
- Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza corretamente quase todas as tarefas. 

Nível 3 
- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo, dos JOGOS DESPORTIVOS 
COLETIVOS (Basquetebol, Rugby, Futebol, Andebol e Voleibol), realizando, algumas vezes, 
com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, 
conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas 
também como árbitro. 
- Compõe e realiza, algumas vezes, da GINÁSTICA (Solo e Aparelhos), as destrezas 
elementares de acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em esquemas 
individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios de correção técnica, expressão e 
combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios. 
- Realiza, algumas vezes, do ATLETISMO, saltos, corridas e lançamentos, cumprindo 
corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como 
praticante, mas também como juiz. 
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- Realiza, algumas vezes, com oportunidade e correção as ações técnico-táticas 
elementares, dos JOGOS DE RAQUETAS (Badminton), garantindo, por vezes, a iniciativa e 
ofensividade em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como 
jogador, mas também como árbitro. 
- Desenvolve capacidades motoras, às vezes, evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua 
idade e sexo. 
- Consegue, às vezes, identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, 
flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço 
realizado. 
- Interpreta, às vezes a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 3 da tabela da 
modalidade. 
- Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza, por vezes, as tarefas corretamente. 
 
 

Nível 2 
- Raramente coopera com os companheiros para o alcance do objetivo, dos JOGOS 
DESPORTIVOS COLETIVOS (Basquetebol, Rugby, Futebol, Andebol e Voleibol), realizando, 
com muitas dificuldades, com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares 
em todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só 
como jogador, mas também como árbitro. 
- Compõe e realiza, com muitas dificuldades e lacunas da GINÁSTICA (Solo e Aparelhos), as 
destrezas elementares de acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em 
esquemas individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios de correção técnica, expressão e 
combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios. 
- Realiza, raramente, do ATLETISMO, saltos, corridas e lançamentos, cumprindo 
corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como 
praticante, mas também como juiz. 
- Realiza, com muita dificuldade, as ações técnico-táticas elementares, dos JOGOS DE 
RAQUETAS (Badminton), raramente garante, a iniciativa e ofensividade em participações 
«individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como jogador, mas também como 
árbitro. 
- Desenvolve capacidades motoras, raramente não conseguindo evidenciar aptidão 
muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa 
FITescola, para a sua idade e sexo. 
- Raramente consegue, identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, 
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flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço 
realizado.  
- Revela muitas dificuldades em interpretar a dimensão sociocultural dos desportos na 
atualidade. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 2 da tabela da 
modalidade 
- Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos. 
- Raramente realiza corretamente as tarefas. 

Nível 1 
- Não coopera com os companheiros para o alcance do objetivo, dos JOGOS DESPORTIVOS 
COLETIVOS (Basquetebol, Rugby, Futebol, Andebol e Voleibol), realizando, com muitas 
dificuldades, com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas 
as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como 
jogador, mas também como árbitro. 
- Não compõe e não realiza, GINÁSTICA (Solo e Aparelhos), as destrezas elementares de 
acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em esquemas individuais e/ou de 
grupo, aplicando os critérios de correção técnica, expressão e combinação, e apreciando os 
esquemas de acordo com esses critérios. 
- Não realiza do ATLETISMO, saltos, corridas e lançamentos, cumprindo corretamente as 
exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas também 
como juiz. 
- Não realiza as ações técnico-táticas elementares, dos JOGOS DE RAQUETAS (Badminton), 
não garante, a iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «a pares», e não 
aplica as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 
- Não desenvolve capacidades motoras, não evidencia aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e 
sexo. 
- Não consegue, identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, 
flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço 
realizado. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 1 da tabela da 
modalidade 
- Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
- Não realiza as tarefas corretamente. 

 
 
A – Linguagens e 
textos 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
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B – Informação e 
comunicação 
 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 

 

- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento. 
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 4 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando 
os conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes diversas. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes 
de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 3 
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando alguns conceitos específicos. 
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes diversas. 
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação 
do conhecimento. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 2 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso.  
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte 
de informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão 
e divulgação do conhecimento. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 1 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
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- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação 
do conhecimento. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 

 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

 

 
 

Participação 
 
 

Nível 5 
- Não desiste, mesmo após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, 
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade 
relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica 
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 
- Não desiste, mesmo após tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, 
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade 
relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica 
- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 3 
- Desiste, após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, mas mantém o 
interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo realizado na 
avaliação diagnóstica. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível 2 
- Desiste, após uma ou duas tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, e não 
mantém o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo 
realizado na avaliação diagnóstica. 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1 

- Desiste, à primeira tentativa falhada, de atingir os objetivos pretendidos, não revela 
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qualquer interesse na atividade e apresenta um resultado inferior ao apresentado na 
avaliação diagnóstica sem existir motivo que o justifique. 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 
 
 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
G – Bem-estar, 
saúde e ambiente 

 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre sempre os seus deveres do aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade 
e as regras de conduta da sala de aula). 
- Conhece e aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Conhece e aplica, frequentemente, os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Conhece e aplica, na maioria das vezes, os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Nem sempre age eticamente. 
- Realiza, na maioria das vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Conhece, mas raramente aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança 
pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age, por vezes, eticamente. 
- Realiza, por vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 1 
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- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de 
aula. 
- Conhece mas não cumpre os com os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Quase nunca age eticamente. 
- Não realiza atividades de auto e heteroavaliação. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Disciplina Educação Física- 9º ano  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Atividades Físicas e 
Desportivas 
(70%) 
 
 
 
 
 
 
 
APTIDÃO FÍSICA 
(20%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONHECIMENTOS 
(10%) 

 
 Trabalho de 
Pesquisa  
 
 

 Trabalho de Grupo 
 
 

 Desempenho 
Individual do Aluno  
 

 Situação de Jogo  
 

 Exercício Critério 
 

 Esquema de 
Solo/Acrobática/Dança 
 
 

 Bateria de Testes - 
FITescola  
 

 Apreciação / 
Opinião Oral  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A – Linguagens e 
textos 
 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
G – Bem-estar, 
saúde e ambiente 
 
H – Sensibilidade 
estética e artística 
 
I – Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 
 
J – Consciência e 
domínio do corpo 

 

Conhecimento 

Nível 5 
- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo, dos JOGOS DESPORTIVOS 
COLETIVOS (Corfebol, Andebol e Basquetebol), realizando com oportunidade e 
correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a 
oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também 
como árbitro. 
- Compõe e realiza da GINÁSTICA ACROBÁTICA, as destrezas elementares de acrobacia, 
dos saltos, do solo e das figuras, em esquemas (pares e trios), aplicando os critérios de 
correção técnica, expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com 
esses critérios. 
- Realiza do ATLETISMO, saltos, corridas e lançamentos, cumprindo corretamente as 
exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas 
também como juiz. 
- Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, dos JOGOS 
DE RAQUETAS (Badminton), garantindo a iniciativa e ofensividade em participações 
«individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como jogador, mas também 
como árbitro. 

- Realiza percursos (ORIENTAÇÃO) elementares, utilizando técnicas de 
orientação e respeitando as regras de organização, participação, e de 
preservação da qualidade do ambiente. 
- Aprecia, compõe e realiza, nas ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (Dança, 
Danças Sociais, Danças Tradicionais), sequências de elementos técnicos 
elementares, em coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios 
de expressividade, de acordo com os motivos das composições. 
- Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua 
idade e sexo. 
- Identifica as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade 
e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço realizado. 
- Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade. 
- A marca alcançada é igual ou superior ao estabelecido para o nível de execução 5 da 
tabela da modalidade. 
- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
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interdisciplinar. 
- Realiza corretamente todas as tarefas.  

Nível 4 
- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo, dos JOGOS DESPORTIVOS 
COLETIVOS (Corfebol, Andebol e Basquetebol), realizando, na maioria das vezes, com 
oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, 
conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, 
mas também como árbitro. 
- Compõe e realiza, na maioria das vezes, da GINÁSTICA ACROBÁTICA, as destrezas 
elementares de acrobacia, dos saltos, do solo e das figuras, em esquemas (pares e 
trios), aplicando os critérios de correção técnica, expressão e combinação, e apreciando 
os esquemas de acordo com esses critérios. 
- Realiza, na maioria das vezes, do ATLETISMO, saltos, corridas e lançamentos, 
cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só 
como praticante, mas também como juiz. 
- Realiza, na maioria das vezes, com oportunidade e correção as ações técnico-táticas 
elementares, dos JOGOS DE RAQUETAS (Badminton), garantindo a iniciativa e 
ofensividade em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só 
como jogador, mas também como árbitro. 
- Realiza percursos (ORIENTAÇÃO) elementares, utilizando, na maioria das vezes, 
técnicas de orientação e respeitando as regras de organização, participação, e de 
preservação da qualidade do ambiente. 
- Desenvolve capacidades motoras, na maioria das vezes, evidenciando aptidão 
muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do 
programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
- Consegue, na maioria das vezes, identificar as capacidades físicas: resistência, força, 
velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as 
características do esforço realizado. 
- Realiza, a maioria das vezes, com oportunidade e correção técnica, os 
gestos/conteúdos solicitados. 
- Na maioria das vezes, interpreta a dimensão sociocultural dos desportos na 
atualidade. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 4 da tabela da 
modalidade. 
- Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza corretamente quase todas as tarefas. 

Nível 3 
- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo, dos JOGOS DESPORTIVOS 
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COLETIVOS (Corfebol, Andebol e Basquetebol), realizando, algumas vezes, com 
oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, 
conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, 
mas também como árbitro. 
- Compõe e realiza, algumas vezes, da GINÁSTICA ACROBÁTICA, as destrezas 
elementares de acrobacia, dos saltos, do solo e das figuras, em esquemas (pares e 
trios), aplicando os critérios de correção técnica, expressão e combinação, e apreciando 
os esquemas de acordo com esses critérios. 
- Realiza, algumas vezes, do ATLETISMO, saltos, corridas e lançamentos, cumprindo 
corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como 
praticante, mas também como juiz. 
- Realiza, algumas vezes, com oportunidade e correção as ações técnico-táticas 
elementares, dos JOGOS DE RAQUETAS (Badminton), garantindo, por vezes, a iniciativa 
e ofensividade em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só 
como jogador, mas também como árbitro. 
- Realiza percursos (ORIENTAÇÃO) elementares, utilizando, às vezes, técnicas de 
orientação e respeitando as regras de organização, participação, e de preservação da 
qualidade do ambiente. 
- Desenvolve capacidades motoras, às vezes, evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para 
a sua idade e sexo. 
- Consegue, às vezes, identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, 
flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do 
esforço realizado. 
- Interpreta, às vezes a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 3 da tabela da 
modalidade. 
- Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza, por vezes, as tarefas corretamente. 
 

Nível 2 
- Raramente coopera com os companheiros para o alcance do objetivo, dos JOGOS 
DESPORTIVOS COLETIVOS (Corfebol, Andebol e Basquetebol), realizando, com muitas 
dificuldades, com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em 
todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não 
só como jogador, mas também como árbitro. 
- Compõe e realiza, com muitas dificuldades e lacunas da GINÁSTICA ACROBÁTICA, as 
destrezas elementares de acrobacia, dos saltos, do solo e das figuras, em esquemas 
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(pares e trios), aplicando os critérios de correção técnica, expressão e combinação, e 
apreciando os esquemas de acordo com esses critérios. 
- Realiza, raramente, do ATLETISMO, saltos, corridas e lançamentos, cumprindo 
corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como 
praticante, mas também como juiz. 
- Realiza, com muita dificuldade, as ações técnico-táticas elementares, dos JOGOS DE 
RAQUETAS (Badminton), raramente garante, a iniciativa e ofensividade em 
participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como jogador, mas 
também como árbitro. 
- Realiza percursos (ORIENTAÇÂO) elementares, mas raramente utiliza técnicas de 
orientação e respeita as regras de organização, participação, e de preservação da 
qualidade do ambiente. 
- Desenvolve capacidades motoras, raramente, não conseguindo evidenciar aptidão 
muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do 
programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
- Raramente consegue, identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, 
flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do 
esforço realizado.  
- Revela muitas dificuldades em interpretar a dimensão sociocultural dos desportos na 
atualidade. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 2 da tabela da 
modalidade 
- Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos. 
- Raramente realiza corretamente as tarefas. 

Nível 1 
- Não coopera com os companheiros para o alcance do objetivo, dos JOGOS 
DESPORTIVOS COLETIVOS (Corfebol, Andebol e Basquetebol), realizando, com muitas 
dificuldades, com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em 
todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não 
só como jogador, mas também como árbitro. 
- Não compõe e não realiza, da GINÁSTICA ACROBÁTICA, as destrezas elementares de 
acrobacia, dos saltos, do solo e das figuras, em esquemas (pares e trios), aplicando os 
critérios de correção técnica, expressão e combinação, e apreciando os esquemas de 
acordo com esses critérios. 
- Não realiza do ATLETISMO, saltos, corridas e lançamentos, cumprindo corretamente 
as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas 
também como juiz. 
- Não realiza as ações técnico-táticas elementares, dos JOGOS DE RAQUETAS 
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(Badminton), não garante, a iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e 
«a pares», e não aplica as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 
- Realiza percursos (ORIENTAÇÃO) elementares, mas não utiliza técnicas de orientação 
e respeita as regras de organização, participação, e de preservação da qualidade do 
ambiente. 
- Não desenvolve capacidades motoras, não evidencia aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para 
a sua idade e sexo. 
- Não consegue, identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, 
flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do 
esforço realizado. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 1 da tabela da 
modalidade 
- Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
- Não realiza as tarefas corretamente. 

 
A – Linguagens e 
textos 
 
B – Informação e 
comunicação 
 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 

 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em 
fontes diversas. 
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento. 
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 4 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando os conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela 
diversidade. 

Nível 3 
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
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aplicando alguns conceitos específicos. 
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 2 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso.  
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma 
fonte de informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 1 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos 
específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 

 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 

 
 

Participação 
 
 

Nível 5 
- Não desiste, mesmo após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos 
pretendidos, mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia 
progressão/regularidade relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica 
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 
- Não desiste, mesmo após tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, 
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade 
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interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

 

relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica 
- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 3 
- Desiste, após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, mas 
mantém o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo 
realizado na avaliação diagnóstica. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 
projetos de âmbito escolar. 

Nível 2 
- Desiste, após uma ou duas tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, e 
não mantém o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao 
registo realizado na avaliação diagnóstica. 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1 

- Desiste, à primeira tentativa falhada, de atingir os objetivos pretendidos, não revela 

qualquer interesse na atividade e apresenta um resultado inferior ao apresentado na 
avaliação diagnóstica sem existir motivo que o justifique. 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre sempre os seus deveres do aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
- Conhece e aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 
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pessoal e 
autonomia 
 
G – Bem-estar, 
saúde e ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 
de conduta da sala de aula. 
- Conhece e aplica, frequentemente, os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 
de conduta da sala de aula. 
- Conhece e aplica, na maioria das vezes, os cuidados de higiene, bem como as regras 
de segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Nem sempre age eticamente. 
- Realiza, na maioria das vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta da sala de aula. 
- Conhece, mas raramente aplica cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age, por vezes, eticamente. 
- Realiza, por vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da 
sala de aula. 
- Conhece mas não cumpre os com os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Quase nunca age eticamente. 
- Não realiza atividades de auto e heteroavaliação. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Disciplina Educação Física- 10º ano  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Atividades Físicas e 
Desportivas 
(70%) 
 
 
 
 
 
 
 
APTIDÃO FÍSICA 
(20%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
COONHECIMENTOS 
(10%) 

 
 Trabalho de 
Pesquisa  
 
 

 Trabalho de Grupo 
 
 

 Desempenho 
Individual do Aluno  
 

 Situação de Jogo  
 

 Exercício Critério 
 

 Esquema de 
Solo/Acrobática/Dança 
 
 

 Bateria de Testes - 
FITescola  
 

 Apreciação / 
Opinião Oral  

 
 
 
 
 
 

A – Linguagens e 
textos 
 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
G – Bem-estar, 
saúde e ambiente 
 
H – Sensibilidade 
estética e artística 
 
I – Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 
 
J – Consciência e 
domínio do corpo 

 

Conhecimento 

Valores 18 a 20 
- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 
Coletivos (Futebol, Andebol, Basquetebol, Voleibol), realizando com oportunidade e 
correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a 
oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também 
como árbitro. 
- Compõe, realiza e analisa, da Ginástica (Solo, Aparelhos), aplicando os critérios de 
correção técnica e expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com 
esses critérios. 
-Realiza e analisa, no Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, cumprindo 
corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como 
praticante, mas também como juiz. 
- Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos JOGOS 
DE RAQUETES (Badminton), garantindo a iniciativa e ofensividade em participações 
«individuais» e «pares», aplicando as regras, não só como jogador, mas também como 
árbitro. 
- Realiza PERCURSOS (Orientação) elementares, utilizando técnicas de orientação e 
respeitando as regras de organização, participação, e de preservação da qualidade do 
ambiente. 
- Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, para a sua 
idade e sexo. 
- Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade 
e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço realizado. 
- Relaciona a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a um estilo de 
vida saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a 
composição corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, a afetividade e a qualidade 
do meio ambiente. 
-Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e 
ao longo dos tempos, identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades 
de prática dos desportos e das atividades físicas. 

- O aluno identifica os sinais e realiza a prestação de socorro a uma vítima de 
paragem cardiorrespiratória 
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- A marca alcançada é igual ou superior ao estabelecido para o nível de execução 
18/19/20 da tabela da modalidade. 
- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
- Realiza corretamente todas as tarefas.  

Valores 14-17 
- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 
Coletivos (Futebol, Andebol, Basquetebol, Voleibol), realizando, na maioria das vezes, 
com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as 
funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como 
jogador, mas também como árbitro. 
- Compõe e realiza, na maioria das vezes, da Ginástica (Solo, Aparelhos), aplicando os 
critérios de correção técnica e expressão e combinação, e apreciando os esquemas de 
acordo com esses critérios. 
-Realiza na maioria das vezes, no Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, cumprindo 
as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas 
também como juiz. 
- Realiza, na maioria das vezes, com correção as ações técnico-táticas elementares, nos 
JOGOS DE RAQUETES (Badminton), garantindo, na maioria das vezes, a iniciativa e 
ofensividade em participações «individuais» e «pares», aplicando as regras, não só 
como jogador, mas também como árbitro. 
- Realiza PERCURSOS (Orientação) elementares, utilizando, na maioria das vezes, 
técnicas de orientação e respeitando as regras de organização, participação, e de 
preservação da qualidade do ambiente. 
- Desenvolve capacidades motoras, na maioria das vezes, evidenciando aptidão 
muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do 
programa Fitescola®, para a sua idade e sexo. 
- Consegue, na maioria das vezes, relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os 
fatores associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente o desenvolvimento das 
capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, a 
afetividade e a qualidade do meio ambiente. 
- Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, para a sua 
idade e sexo. 
- Na maioria das vezes, identifica as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, 
flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do 
esforço realizado. 
- Na maioria das vezes, relaciona a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores 
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associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente o desenvolvimento das 
capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, a 
afetividade e a qualidade do meio ambiente. 
- Na maioria das vezes, interpreta a dimensão sociocultural dos desportos e da 
atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, identificando fenómenos 
associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das atividades 
físicas. 

- O aluno identifica a maioria dos sinais e presta de socorro a uma vítima de 
paragem cardiorrespiratória 

- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 14/15/16/17 da 
tabela da modalidade. 
- Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza corretamente quase todas as tarefas. 

Valores 10-13 
- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 
Coletivos (Futebol, Andebol, Basquetebol, Voleibol), realizando, algumas vezes, com 
oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, 
conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, 
mas também como árbitro. 
- Compõe e realiza, algumas vezes, da Ginástica (Solo, Aparelhos), aplicando os critérios 
de correção técnica e expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo 
com esses critérios. 
-Realiza algumas vezes, no Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, cumprindo 
corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como 
praticante, mas também como juiz. 
- Realiza, algumas vezes, com oportunidade e correção as ações técnico-táticas 
elementares, nos JOGOS DE RAQUETES (Badminton e Ténis de Mesa), garantindo, por 
vezes, a iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «pares», aplicando as 
regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 
- Realiza PERCURSOS (Orientação) elementares, utilizando, às vezes, técnicas de 
orientação e respeitando as regras de organização, participação, e de preservação da 
qualidade do ambiente. 
- Desenvolve capacidades motoras, às vezes, evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, para 
a sua idade e sexo. 
- Às vezes, identifica as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, 
agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço realizado. 
- Consegue, às vezes, relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores 
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associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente o desenvolvimento das 
capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, a 
afetividade e a qualidade do meio ambiente. 
- Às vezes, interpreta a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na 
atualidade e ao longo dos tempos, identificando fenómenos associados a limitações e 
possibilidades de prática dos desportos e das atividades físicas. 
-Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e 
ao longo dos tempos, identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades 
de prática dos desportos e das atividades físicas. 

- O aluno identifica alguns dos sinais e realiza a prestação de socorro a uma 
vítima de paragem cardiorrespiratória 

- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 10/11/12/13 da 
tabela da modalidade 
- Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
-  Realiza, por vezes, as tarefas corretamente. 

Valores 8-9 
- Raramente coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 
Desportivos Coletivos (Futebol, Andebol, Basquetebol, Voleibol), realizando com muitas 
dificuldades, com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em 
todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não 
só como jogador, mas também como árbitro. 
- Compõe e realiza, com muitas dificuldades e lacunas, da Ginástica (Solo, Aparelhos), 
aplicando os critérios de correção técnica e expressão e combinação, e apreciando os 
esquemas de acordo com esses critérios. 
-Realiza raramente, no Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, cumprindo 
corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como 
praticante, mas também como juiz. 
- Realiza, com muita dificuldade, com oportunidade e correção as ações técnico-táticas 
elementares, nos JOGOS DE RAQUETES (Badminton), raramente garante, a iniciativa e 
ofensividade em participações «individuais» e «pares», aplicando as regras, não só 
como jogador, mas também como árbitro. 
- Realiza PERCURSOS (Orientação) elementares, mas raramente utiliza técnicas de 
orientação e respeita as regras de organização, participação, e de preservação da 
qualidade do ambiente. 
- Desenvolve capacidades motoras, com muita dificuldade, evidenciando aptidão 
muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do 
programa Fitescola®, para a sua idade e sexo. 
- Raramente, identifica as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, 
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flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do 
esforço realizado. 
- Raramente consegue relacionar a Aptidão Física e Saúde, e raramente consegue 
identificar os fatores associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente o 
desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o 
repouso, a higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente. 
- Raramente, interpreta a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na 
atualidade e ao longo dos tempos, identificando fenómenos associados a limitações e 
possibilidades de prática dos desportos e das atividades físicas. 
- O aluno não identifica alguns dos sinais e não consegue realizar a prestação de 
socorro a uma vítima de paragem cardiorrespiratória 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 8/9 da tabela da 
modalidade. 
-  Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos. 
- Raramente realiza corretamente as tarefas. 

Valores 1-7 
- Não coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 
Coletivos (Futebol, Andebol, Basquetebol, Voleibol), realizando com muitas dificuldades 
e lacunas as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a 
oposição em cada fase do jogo, e evidencia dificuldades a aplicar as regras, não só 
como jogador, mas também como árbitro. 
- Não compõe e não realiza, da Ginástica (Solo, Aparelhos), as destrezas elementares de 
solo e aparelhos, em esquemas individuais e/ou de grupo, e evidencia dificuldades a 
aplicar os critérios de correção técnica e expressão e combinação, e apreciando os 
esquemas de acordo com esses critérios. 
-Não realiza, do Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, e não cumpre as exigências 
elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas também como 
juiz. 
- Não realiza, as ações técnico-táticas elementares, nos JOGOS DE RAQUETES 
(Badminton e Ténis de Mesa), não garante a iniciativa e ofensividade em participações 
«individuais», e não aplica as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 
- Realiza PERCURSOS (Orientação) elementares, mas não utiliza técnicas de orientação 
e respeita as regras de organização, participação, e de preservação da qualidade do 
ambiente. 
- Não interpreta a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade. 
- Não desenvolve capacidades motoras, não evidencia aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, para 
a sua idade e sexo. 
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- Não consegue, identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, 
flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do 
esforço realizado. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 1/2/3/4/5/6/7 da 
tabela da modalidade 
- Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
- Não realiza as tarefas corretamente. 

 
A – Linguagens e 
textos 
 
B – Informação e 
comunicação 
 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 

 
Comunicação 

 
 

Valores 18-20 
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em 
fontes diversas. 
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento. 
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Valores 14-17 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando os conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela 
diversidade. 

Valores 10-13 
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando alguns conceitos específicos. 
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 
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Valores 8-9 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso.  
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma 
fonte de informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Valores 1-7 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos 
específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 

 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

 

 
 

Participação 
 
 

Valores 18-20 
- Não desiste, mesmo após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos 
pretendidos, mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia 
progressão/regularidade relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica 
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Valores 14-17 
- Não desiste, mesmo após tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, 
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade 
relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica 
- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Valores 10-13 
- Desiste, após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, mas 



536 
 

mantém o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo 
realizado na avaliação diagnóstica. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 
projetos de âmbito escolar. 

Valores 8-9 
- Desiste, após uma ou duas tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, e 
não mantém o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao 
registo realizado na avaliação diagnóstica. 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Valores 1-7 

- Desiste, à primeira tentativa falhada, de atingir os objetivos pretendidos, não revela 

qualquer interesse na atividade e apresenta um resultado inferior ao apresentado na 
avaliação diagnóstica sem existir motivo que o justifique. 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
G – Bem-estar, 
saúde e ambiente 

 
 
 
 
 

 
Responsabilidade 
 
 

Valores 18-20 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre sempre os seus deveres do aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
- Conhece e aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 

Valores 14-17 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 
de conduta da sala de aula. 
- Conhece e aplica, frequentemente, os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 
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Valores 10-13 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 
de conduta da sala de aula. 
- Conhece e aplica, na maioria das vezes, os cuidados de higiene, bem como as regras 
de segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Nem sempre age eticamente. 
- Realiza, na maioria das vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Valores 8-9 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta da sala de aula. 
- Conhece, mas raramente aplica cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age, por vezes, eticamente. 
- Realiza, por vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Valores 1-7 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da 
sala de aula. 
- Conhece e mas não cumpre os com os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Quase nunca age eticamente. 
- Não realiza atividades de auto e heteroavaliação. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Disciplina Educação Física- 11º ano  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Atividades Físicas e 
Desportivas 
(70%) 
 
 
 
 
 
 
 
APTIDÃO FÍSICA 
(20%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONHECIMENTOS 
(10%) 

 
 Trabalho de 
Pesquisa  
 
 

 Trabalho de Grupo 
 
 

 Desempenho 
Individual do Aluno  
 

 Situação de Jogo  
 

 Exercício Critério 
 

 Esquema de 
Solo/Acrobática/Dança 
 
 

 Bateria de Testes - 
FITescola  
 

 Apreciação / 
Opinião Oral  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A – Linguagens e 
textos 
 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
G – Bem-estar, 
saúde e ambiente 
 
H – Sensibilidade 
estética e artística 
 
I – Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 
 
J – Consciência e 
domínio do corpo 

 

Conhecimento 

Valores 18 a 20 
- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 
Coletivos (Futebol, Andebol, Basquetebol, Voleibol, Corfebol e Rugby), realizando com 
oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, 
conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas 
também como árbitro. 
- Compõe, realiza e analisa, da Ginástica (Solo, Aparelhos), aplicando os critérios de 
correção técnica e expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com 
esses critérios. 
-Realiza e analisa, no Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, cumprindo corretamente 
as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas 
também como juiz. 
- Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, para a sua idade 
e sexo. 
- Conhece os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou 
manutenção das diversas capacidades motoras.  
- Conhece e interpreta os fatores de saúde e risco associados à prática das atividades 
físicas utilizando esse conhecimento de modo a garantir a realização de atividade física em 
segurança. 
- A marca alcançada é igual ou superior ao estabelecido para o nível de execução de 
18/19/20 valores da tabela da modalidade. 
- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
- Realiza corretamente todas as tarefas.  

Valores 14-17 
- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 
Coletivos (Futebol, Andebol, Basquetebol, Voleibol, Corfebol e Rugby), realizando, na 
maioria das vezes, com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em 
todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só 
como jogador, mas também como árbitro. 
- Compõe e realiza, na maioria das vezes, da Ginástica (Solo, Aparelhos), aplicando os 
critérios de correção técnica e expressão e combinação, e apreciando os esquemas de 
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acordo com esses critérios. 
-Realiza e analisa, no Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, cumprindo corretamente 
as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas 
também como juiz. 
- Desenvolve capacidades motoras, na maioria das vezes, evidenciando aptidão muscular e 
aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, 
para a sua idade e sexo. 
- Na maioria das vezes, conhece os métodos e meios de treino mais adequados ao 
desenvolvimento ou manutenção das diversas capacidades motoras.  
- Conhece e interpreta os fatores de saúde e risco associados à prática das atividades 
físicas utilizando esse conhecimento de modo a garantir a realização de atividade física em 
segurança. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 14/15/16/17 da 
tabela da modalidade. 
- Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza corretamente quase todas as tarefas. 

Valores 10-13 
- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 
Coletivos (Futebol, Andebol, Basquetebol, Voleibol, Corfebol e Rugby), realizando, algumas 
vezes, com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as 
funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como 
jogador, mas também como árbitro. 
- Compõe e realiza, algumas vezes, da Ginástica (Solo, Aparelhos), aplicando os critérios de 
correção técnica e expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com 
esses critérios. 
-Realiza algumas vezes, no Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, cumprindo 
corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como 
praticante, mas também como juiz. 
- Desenvolve capacidades motoras, às vezes, evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, para a 
sua idade e sexo. 
- Conhece, parcialmente, os métodos e meios de treino mais adequados ao 
desenvolvimento ou manutenção das diversas capacidades motoras.  
- Conhece e interpreta, parcialmente, os fatores de saúde e risco associados à prática das 
atividades físicas utilizando esse conhecimento de modo a garantir a realização de 
atividade física em segurança. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 10/11/12/13 da 
tabela da modalidade 
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- Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza corretamente grande parte das tarefas 

Valores 8-9 
- Raramente coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 
Desportivos Coletivos (Futebol, Andebol, Basquetebol, Voleibol, Corfebol e Rugby), 
realizando com muitas dificuldades, com oportunidade e correção as ações técnico-táticas 
elementares em todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando 
as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 
- Compõe e realiza, com muitas dificuldades e lacunas, da Ginástica (Solo, Aparelhos), 
aplicando os critérios de correção técnica e expressão e combinação, e apreciando os 
esquemas de acordo com esses critérios. 
-Realiza raramente, no Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, cumprindo corretamente 
as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas 
também como juiz. 
- Desenvolve capacidades motoras, com muita dificuldade, evidenciando aptidão muscular 
e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa 
Fitescola®, para a sua idade e sexo. 
- Conhece, com muita dificuldade, os métodos e meios de treino mais adequados ao 
desenvolvimento ou manutenção das diversas capacidades motoras.  
- Conhece e interpreta, com muita dificuldade, os fatores de saúde e risco associados à 
prática das atividades físicas utilizando esse conhecimento de modo a garantir a realização 
de atividade física em segurança. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 8/9 da tabela da 
modalidade. 
-  Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos. 
- Realiza poucas tarefas com correção. 

Valores 1-7 
- Não coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 
Coletivos (Futebol, Andebol, Basquetebol, Voleibol, Corfebol e Rugby), realizando com 
muitas dificuldades e lacunas as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, 
conforme a oposição em cada fase do jogo, e evidencia dificuldades a aplicar as regras, 
não só como jogador, mas também como árbitro. 
- Não compõe e não realiza, da Ginástica (Solo, Aparelhos), as destrezas elementares de 
solo e aparelhos, em esquemas individuais e/ou de grupo, e evidencia dificuldades a 
aplicar os critérios de correção técnica e expressão e combinação, e apreciando os 
esquemas de acordo com esses critérios. 
-Não realiza, do Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, e não cumpre as exigências 
elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas também como juiz. 
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- Não desenvolve capacidades motoras, não evidencia aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, para a sua idade 
e sexo. 
- Não conhece os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou 
manutenção das diversas capacidades motoras.  
- Não conhece e interpreta os fatores de saúde e risco associados à prática das atividades 
físicas utilizando esse conhecimento de modo a garantir a realização de atividade física em 
segurança. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 1/2/3/4/5/6/7 da 
tabela da modalidade 
- Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 

- Raramente realiza tarefas com correção. 

 
A – Linguagens e 
textos 
 
B – Informação e 
comunicação 
 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 

 

Comunicação 
 
 

Valores 18-20 
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em 
fontes diversas. 
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento. 
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Valores 14-17 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando 
os conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Valores 10-13 
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando alguns conceitos específicos. 
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes 
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diversas. 
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Valores 8-9 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso.  
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte 
de informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Valores 1-7 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 

 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 

 
 

Participação 
 
 

Valores 18-20 
- Não desiste, mesmo após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, 
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade 
relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica 
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Valores 14-17 
- Não desiste, mesmo após tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, 
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade 
relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica 
- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
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pessoal e 
autonomia 

 

- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Valores 10-13 
- Desiste, após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, mas mantém 
o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo realizado na 
avaliação diagnóstica. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos 
de âmbito escolar. 

Valores 8-9 
- Desiste, após uma ou duas tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, e não 
mantém o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo 
realizado na avaliação diagnóstica. 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Valores 1-7 

- Desiste, à primeira tentativa falhada, de atingir os objetivos pretendidos, não revela 

qualquer interesse na atividade e apresenta um resultado inferior ao apresentado na 
avaliação diagnóstica sem existir motivo que o justifique. 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
G – Bem-estar, 
saúde e ambiente 

 
 

 
Responsabilidade 
 
 

Valores 18-20 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre sempre os seus deveres do aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
- Conhece e aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 

Valores 14-17 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Conhece e aplica, frequentemente, os cuidados de higiene, bem como as regras de 
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segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 

Valores 10-13 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Conhece e aplica, na maioria das vezes, os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Nem sempre age eticamente. 
- Realiza, na maioria das vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Valores 8-9 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Conhece, mas raramente aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança 
pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age, por vezes, eticamente. 
- Realiza, por vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Valores 1-7 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala 
de aula. 
- Conhece e mas não cumpre os com os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Quase nunca age eticamente. 
- Não realiza atividades de auto e heteroavaliação. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Disciplina Educação Física- 12º ano  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividades Físicas e 
Desportivas 
(70%) 
 
 
 
 

 
 
 
 Trabalho de 
Pesquisa  
 
 

 Trabalho de Grupo 
 
 

 Desempenho 
Individual do Aluno  
 

 Situação de Jogo  
 

 Exercício Critério 
 

 Esquema de 
Solo/Acrobática/Dança 
 
 

 Bateria de Testes - 
FITescola  
 

 Apreciação / 
Opinião Oral  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A – Linguagens e 
textos 
 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
G – Bem-estar, 
saúde e ambiente 
 
H – Sensibilidade 
estética e artística 
 
I – Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 
 
J – Consciência e 
domínio do corpo 

 

Conhecimento 

Valores 18 a 20 
- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 
Coletivos (Futebol, Andebol, Basquetebol, Voleibol), realizando com oportunidade e 
correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a 
oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também 
como árbitro. 
- Compõe, realiza e analisa esquemas individuais e em grupo da Ginástica - Acrobática, 
aplicando os critérios de correção técnica, expressão e combinação das destrezas, e 
apreciando os esquemas de acordo com esses critérios. 
-Aprecia, compõe e realiza, nas Atividades Rítmicas Expressivas - Dança, sequências de 
elementos técnicos elementares em coreografias individuais e ou em grupo, aplicando 
os critérios de expressividade, de acordo com os motivos das composições. 
- Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos Jogos 
de Raquetas- Badminton, garantindo a iniciativa e ofensividade em participações 
«individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como jogador, mas também 
como árbitro. 
- Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, para a sua 
idade e sexo. 
- Conhece e utiliza os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento 
ou manutenção das diversas capacidades motoras. 
- Analisa criticamente aspetos gerais da ética na participação nas Atividades Físicas 
Desportivas. 
- A marca alcançada é igual ou superior ao estabelecido para o nível de execução de 
18/19/20 valores da tabela da modalidade. 
- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
- Realiza corretamente todas as tarefas.  

Valores 14-17 
- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 
Coletivos (Futebol, Andebol, Basquetebol, Voleibol, Corfebol), realizando, na maioria 
das vezes, com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas 
as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só 
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APTIDÃO FÍSICA 
(20%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

como jogador, mas também como árbitro. 
- Compõe, realiza e analisa, na maioria das vezes, esquemas individuais e em grupo da 
Ginástica - Acrobática, aplicando os critérios de correção técnica, expressão e 
combinação das destrezas, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios. 
-Aprecia, compõe e realiza, nas Atividades Rítmicas Expressivas - Dança, na maioria das 
vezes, sequências de elementos técnicos elementares em coreografias individuais e ou 
em grupo, aplicando os critérios de expressividade, de acordo com os motivos das 
composições. 
- Realiza com oportunidade e correção, na maioria das vezes, as ações técnico-táticas 
elementares, nos Jogos de Raquetas- Badminton, garantindo a iniciativa e ofensividade 
em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como jogador, 
mas também como árbitro. 
- Desenvolve capacidades motoras, na maioria das vezes, evidenciando aptidão 
muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do 
programa Fitescola®, para a sua idade e sexo. 
- Na maioria das vezes, conhece e utiliza os métodos e meios de treino mais adequados 
ao desenvolvimento ou manutenção das diversas capacidades motoras. 
- Na maioria das vezes, analisa criticamente aspetos gerais da ética na participação nas 
Atividades Físicas Desportivas. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 14/15/16/17 da 
tabela da modalidade. 
- Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza corretamente quase todas as tarefas. 

 Valores 10-13 
- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 
Coletivos (Futebol, Andebol, Basquetebol, Voleibol), realizando, algumas vezes, com 
oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, 
conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, 
mas também como árbitro. 
- Compõe, realiza e analisa, algumas vezes, esquemas individuais e em grupo da 
Ginástica - Acrobática, aplicando os critérios de correção técnica, expressão e 
combinação das destrezas, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios. 
-Aprecia, compõe e realiza, nas Atividades Rítmicas Expressivas - Dança, algumas vezes, 
sequências de elementos técnicos elementares em coreografias individuais e ou em 
grupo, aplicando os critérios de expressividade, de acordo com os motivos das 
composições. 
- Realiza com oportunidade e correção, algumas vezes, as ações técnico-táticas 
elementares, nos Jogos de Raquetas- Badminton, garantindo a iniciativa e ofensividade 
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CONHECIMENTOS 
(10%) 

em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como jogador, 
mas também como árbitro. 
- Desenvolve capacidades motoras, às vezes, evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, para 
a sua idade e sexo. 
- Conhece e utiliza, algumas vezes, os métodos e meios de treino mais adequados ao 
desenvolvimento ou manutenção das diversas capacidades motoras. 
- Analisa, algumas vezes, criticamente aspetos gerais da ética na participação nas 
Atividades Físicas Desportivas. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 10/11/12/13 da 
tabela da modalidade 
- Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza corretamente grande parte das tarefas 

Valores 8-9 
- Raramente coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 
Desportivos Coletivos (Futebol, Andebol, Basquetebol, Voleibol, Corfebol e Rugby), 
realizando com muitas dificuldades, com oportunidade e correção as ações técnico-
táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, 
aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 
- Compõe, realiza e analisa, com muitas dificuldades e lacunas, esquemas individuais e 
em grupo da Ginástica - Acrobática, aplicando os critérios de correção técnica, 
expressão e combinação das destrezas, e apreciando os esquemas de acordo com esses 
critérios. 
-Aprecia, compõe e realiza, nas Atividades Rítmicas Expressivas - Dança, com muitas 
dificuldades e lacunas, sequências de elementos técnicos elementares em coreografias 
individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de expressividade, de acordo com os 
motivos das composições. 
- Realiza com oportunidade e correção, com muitas dificuldades e lacunas, as ações 
técnico-táticas elementares, nos Jogos de Raquetas- Badminton, garantindo a iniciativa 
e ofensividade em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só 
como jogador, mas também como árbitro. 
- Desenvolve capacidades motoras, com muita dificuldade, evidenciando aptidão 
muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do 
programa Fitescola®, para a sua idade e sexo. 
- Conhece e utiliza, algumas vezes, os métodos e meios de treino mais adequados ao 
desenvolvimento ou manutenção das diversas capacidades motoras. 
- Analisa criticamente, com muita dificuldade, aspetos gerais da ética na participação 
nas Atividades Físicas Desportivas. 
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- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 8/9 da tabela da 
modalidade. 
-  Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos. 
- Realiza poucas tarefas com correção. 

Valores 1-7 
- Não coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 
Coletivos (Futebol, Andebol, Basquetebol, Voleibol), realizando com muitas dificuldades 
e lacunas as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a 
oposição em cada fase do jogo, e evidencia dificuldades a aplicar as regras, não só 
como jogador, mas também como árbitro. 
- Não compõe, realiza e analisa, com muitas dificuldades e lacunas, esquemas 
individuais e em grupo da Ginástica - Acrobática, não consegue aplicar os critérios de 
correção técnica, expressão e combinação das destrezas, e apreciando os esquemas de 
acordo com esses critérios. 
-Não aprecia, compõe e realiza, nas Atividades Rítmicas Expressivas - Dança, 
evidenciando grandes dificuldades e lacunas, sequências de elementos técnicos 
elementares em coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de 
expressividade, de acordo com os motivos das composições. 
- Não realiza com oportunidade e correção, com muitas dificuldades e lacunas, as ações 
técnico-táticas elementares, nos Jogos de Raquetas- Badminton, não garante a 
iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «a pares», aplicando as 
regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 
- Não desenvolve capacidades motoras, não evidencia aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, para 
a sua idade e sexo. 
- Não conhece os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou 
manutenção das diversas capacidades motoras.  
- Não analisa criticamente, aspetos gerais da ética na participação nas Atividades Físicas 
Desportivas. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 1/2/3/4/5/6/7 da 
tabela da modalidade 
- Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 

- Raramente realiza tarefas com correção. 

 
A – Linguagens e 
textos 
 

Comunicação 
 
 

Valores 18-20 
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
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B – Informação e 
comunicação 
 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 

 

- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em 
fontes diversas. 
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento. 
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Valores 14-17 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando os conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela 
diversidade. 

Valores 10-13 
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando alguns conceitos específicos. 
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Valores 8-9 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso.  
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma 
fonte de informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Valores 1-7 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos 
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específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 

 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

 

 
 

Participação 
 
 

Valores 18-20 
- Não desiste, mesmo após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos 
pretendidos, mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia 
progressão/regularidade relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica 
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Valores 14-17 
- Não desiste, mesmo após tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, 
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade 
relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica 
- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Valores 10-13 
- Desiste, após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, mas 
mantém o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo 
realizado na avaliação diagnóstica. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 
projetos de âmbito escolar. 

Valores 8-9 
- Desiste, após uma ou duas tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, e 
não mantém o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao 
registo realizado na avaliação diagnóstica. 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
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- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1-7 

- Desiste, à primeira tentativa falhada, de atingir os objetivos pretendidos, não revela 

qualquer interesse na atividade e apresenta um resultado inferior ao apresentado na 
avaliação diagnóstica sem existir motivo que o justifique. 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
G – Bem-estar, 
saúde e ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidade 
 
 

Valores 18-20 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre sempre os seus deveres do aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
- Conhece e aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 

Valores 14-17 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 
de conduta da sala de aula. 
- Conhece e aplica, frequentemente, os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 

Valores 10-13 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 
de conduta da sala de aula. 
- Conhece e aplica, na maioria das vezes, os cuidados de higiene, bem como as regras 
de segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Nem sempre age eticamente. 
- Realiza, na maioria das vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Valores 8-9 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e 
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as regras de conduta da sala de aula. 
- Conhece, mas raramente aplica cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age, por vezes, eticamente. 
- Realiza, por vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Valores 1-7 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da 
sala de aula. 
- Conhece e mas não cumpre os com os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Quase nunca age eticamente. 
- Não realiza atividades de auto e heteroavaliação. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Educação Musical  / 5 º  ano de escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE RECOLHA DE 
INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Experimentação 
e criação 
 
25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Questões de aula/testes 
digitais/escritos 

 

 
 
 
 
 
 
Composição/Improvisão 
Rubricas 

 
 
 
Caderno 
Rubricas 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

A - LINGUAGENS E TEXTOS  
 
 
B - INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
 
D - PENSAMENTO CRÍTICO 
E PENSAMENTO CRIATIVO 
 
E - RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL 
 
F-DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E AUTONOMIA  
 
H - SENSIBILIDADE 
ESTÉTICA E ARTÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nível 5 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais.  
Aplica de forma bastante adequada e com muita correção e autonomia, os 
conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais. 
Improvisa e compõe peças musicais, mobilizando com muita criatividade as 
aprendizagens na combinação e manipulação dos vários elementos da música 
(timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando múltiplos 
recursos (fontes sonoras convencionais e não convencionais). 
Reconhece todos os símbolos musicais e compreende as suas funções. 
Interpreta com muito bom domínio quando canta/ toca a uma e duas vozes. 
Interpreta com muito rigor e expressividade repertório variado. 
Interpreta através do movimento corporal, contextos musicais contrastantes. 
Utiliza nas suas apresentações linguagem científica/específica da disciplina 
com muita clareza e destreza. 
Apresenta publicamente atividades artísticas em que articula a música com 
outras áreas do conhecimento. 
Realiza publicações de criações musicais nos vários suportes digitais e /ou 
apresenta publicamente com muita fluência e autonomia as atividades que 
lhe são propostas. 
Executa a peça musical, na íntegra, com pleno controlo do tempo, do ritmo, 
da melodia, da dinâmica e dos elementos expressivos.  
Revela elevado domínio de todos os aspetos técnicos inerentes ao 
instrumento musical. 
Compara e argumenta com bastante fluência sobre peças musicais de épocas, 
estilos e géneros diferentes, com grande domínio do vocabulário e simbologia 
musical. 
Procura sempre os pontos fortes e fracos em cada etapa da execução do seu 
trabalho, acentuando e/ou reformulando a execução, tendo em consideração 
o feedback dos pares e do professor. 
 

Nível 4 
Adquire com bastante facilidade todos os conhecimentos e conceitos 
previstos nas Aprendizagens Essenciais.  
Aplica de forma bastante adequada e com muita correção e autonomia, os 
conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais. 
Improvisa e compõe peças musicais, mobilizando com bastante criatividade as 
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Interpretação e 
comunicação 
 
50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Grelha de observação de 
uma atividade 
vocal/instrumental/ 
Apresentações/publicações 
Rubricas: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aprendizagens na combinação e manipulação dos vários elementos da música 
(timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando múltiplos 
recursos (fontes sonoras convencionais e não convencionais). 
Reconhece a maior parte dos símbolos musicais e compreende as suas 
funções. 
Interpreta com bom domínio quando canta/ toca a uma e duas vozes. 
Interpreta com bastante rigor e expressividade repertório variado. 
Interpreta através do movimento corporal, contextos musicais contrastantes. 
Utiliza nas suas apresentações linguagem científica/específica da disciplina 
com bastante clareza e destreza. 
Apresenta publicamente atividades artísticas em que articula a música com 
outras áreas do conhecimento. 
Realiza publicações de criações musicais nos vários suportes digitais e /ou 
apresenta publicamente com bastante fluência e autonomia as atividades que 
lhe são propostas. 
Executa a peça musical, na íntegra, com pleno controlo do tempo, do ritmo, 
da melodia, da dinâmica e dos elementos expressivos.  
Revela elevado domínio da maioria dos aspetos técnicos inerentes ao 
instrumento musical. 
Compara e argumenta com bastante fluência sobre peças musicais de épocas, 
estilos e géneros diferentes, com grande domínio do vocabulário e simbologia 
musical. 
Procura sempre os pontos fortes e fracos em cada etapa da execução do seu 
trabalho, acentuando e/ou reformulando a execução, tendo em consideração 
o feedback dos pares e do professor. 
 

Nível 3 
Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais.  
Aplica de forma adequada e com correção e autonomia, os conhecimentos e 
conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais. 
Improvisa e compõe peças musicais, mobilizando com alguma criatividade as 
aprendizagens na combinação e manipulação dos vários elementos da música 
(timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando múltiplos 
recursos (fontes sonoras convencionais e não convencionais). 
Reconhece os símbolos musicais e compreende as suas funções. 
Interpreta com domínio quando canta/ toca a uma e duas vozes. 
Interpreta com rigor e expressividade repertório variado. 
Interpreta através do movimento corporal, contextos musicais contrastantes. 
Utiliza nas suas apresentações linguagem científica/específica da disciplina 
com clareza e destreza. 
Apresenta publicamente atividades artísticas em que articula a música com 
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Apropriação e 
reflexão 
25% 

 
 
 
 

Reflexões criticas 
Rubrica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

outras áreas do conhecimento. 
Realiza publicações de criações musicais nos vários suportes digitais e /ou 
apresenta publicamente com fluência e autonomia as atividades que lhe são 
propostas. 
Executa a peça musical com controlo do tempo, do ritmo, da melodia, da 
dinâmica e dos elementos expressivos.  
Revela domínio da maioria dos aspetos técnicos inerentes ao instrumento 
musical. 
Compara e argumenta com fluência sobre peças musicais de épocas, estilos e 
géneros diferentes, com grande domínio do vocabulário e simbologia musical. 
Procura os pontos fortes e fracos em cada etapa da execução do seu trabalho, 
acentuando e/ou reformulando a execução, tendo em consideração o 
feedback dos pares e do professor. 
 

 
.  

Nível 2 
 
Adquire com muita dificuldade os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais.  
Aplica de forma pouco adequada e sem correção e autonomia, os 
conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais. 
Improvisa e compõe peças musicais, mobilizando com pouca criatividade as 
aprendizagens na combinação e manipulação dos vários elementos da música 
(timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando múltiplos 
recursos (fontes sonoras convencionais e não convencionais). 
Não reconhece a maioria dos símbolos musicais e não compreende as suas 
funções. 
Interpreta sem domínio quando canta/ toca a uma e duas vozes. 
Interpreta sem rigor e expressividade repertório variado. 
Interpreta com dificuldade através do movimento corporal, contextos 
musicais contrastantes. 
Não utiliza nas suas apresentações linguagem científica/específica da 
disciplina. 
Apresenta publicamente algumas atividades artísticas em que articula a 
música com outras áreas do conhecimento. 
Não realiza publicações de criações musicais nos vários suportes digitais e /ou 
não apresenta publicamente com fluência e autonomia as atividades que lhe 
são propostas. 
Executa a peça musical sem controlo do tempo, do ritmo, da melodia, da 
dinâmica e dos elementos expressivos.  
Revela pouco domínio da maioria dos aspetos técnicos inerentes ao 
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instrumento musical. 
Compara e argumenta com dificuldade sobre peças musicais de épocas, 
estilos e géneros diferentes, sem domínio do vocabulário e simbologia 
musical. 
Não procura os pontos fortes e fracos em cada etapa da execução do seu 
trabalho, e não reformula a execução, após o feedback dos pares e do 
professor. 
 
 

Nível 1 
Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais.  
Não aplica de forma pouco adequada e com autonomia, os conhecimentos e 
conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais. 
Não improvisa e nem compõe peças musicais. 
Não reconhece os símbolos musicais e não compreende as suas funções. 
Interpreta sem qualquer domínio quando canta/ toca a uma e duas vozes. 
Interpreta sem rigor e expressividade repertório variado. 
Interpreta com muita dificuldade através do movimento corporal, contextos 
musicais contrastantes. 
Não utiliza nas suas apresentações linguagem científica/específica da 
disciplina. 
Não apresenta publicamente atividades artísticas em que articula a música 
com outras áreas do conhecimento. 
Não realiza publicações de criações musicais nos vários suportes digitais e /ou 
não apresenta publicamente com fluência e autonomia as atividades que lhe 
são propostas. 
Não executa a peça musical com controlo do tempo, do ritmo, da melodia, da 
dinâmica e dos elementos expressivos.  
Não revela domínio da maioria dos aspetos técnicos inerentes ao instrumento 
musical. 
Não compara e nem argumenta sobre peças musicais de épocas, estilos e 
géneros diferentes, sem domínio do vocabulário e simbologia musical. 
Não procura os pontos fortes e fracos em cada etapa da execução do seu 
trabalho, e não reformula a execução, após o feedback dos pares e do 
professor. 
 

 
 
Comunicação 
 

Nível 5 
Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes linguagens e 
símbolos associados à música. 
Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
clara e objetiva, recorrendo a vocabulário específico da disciplina. 
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Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal, corporal e instrumental. 
Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio relacionando com outras áreas do 
conhecimento. 
Comunica muitas vezes com elevado sentido crítico e criatividade utilizando 
um crescente domínio do vocabulário e simbologias musicais. 
 

Nível 4 
Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes 
linguagens e símbolos associados à música. 
Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando 
uma linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário específico da 
disciplina. 
Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, 
recorrendo a linguagem verbal, corporal e instrumental. 
Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o 
seu raciocínio relacionando com outras áreas do conhecimento. 
Comunica a maior parte das vezes com sentido crítico e criatividade utilizando 

um crescente domínio do vocabulário e simbologias musicais. 
 

Nível 3 
Exprime-se de forma clara e adequada em diferentes linguagens e símbolos 
associados à música  
Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
por vezes clara e objetiva recorrendo a vocabulário específico da disciplina. 
Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, 
recorrendo a linguagem verbal corporal e instrumental. 
Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, 
por vezes, organizar corretamente a informação transmitida e conseguindo 
explicar e clarificar o seu raciocínio relacionando com outras áreas do 
conhecimento. 
Comunica com sentido crítico e criatividade utilizando um crescente domínio 

do vocabulário e simbologias musicais. 
 

Nível 2 
Exprime-se de forma pouco clara e pouco adequada em diferentes linguagens 
e símbolos associados á música. 
Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na 
fluência utilizando uma linguagem por vezes pouco clara e objetiva 
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recorrendo a vocabulário restrito específico da disciplina. 
Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, 
recorrendo raramente a linguagem verbal, corporal e instrumental. 
Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando 
muitas dificuldades em organizar corretamente a informação transmitida e 
explicar e clarificar o seu raciocínio relacionando com outras áreas do 
conhecimento  
Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico e pouco 
domínio do vocabulário e simbologias musicais. 

 
Nível 1 

Exprime-se com dificuldade em diferentes domínios linguagens e símbolos 
associados á música. 
Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta muitas dificuldades na 
dicção, fluência utilizando uma linguagem pouco clara e objetiva recorrendo a 
vocabulário restrito específico da disciplina. 
Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo 
recorrendo raramente a linguagem verbal, corporal e instrumental. 
Não apresenta argumentos nem defende perspetivas, evidenciando muitas 
dificuldades em organizar a informação transmitida e explicar e clarificar o seu 
raciocínio relacionando com outras áreas do conhecimento  
Comunica sem criatividade, revelando escasso sentido crítico e pouco domínio 
do vocabulário e simbologias musicais. 

Participação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nível 5 

Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares.  
Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático.  
Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar.  

Nível 4 
Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência.  
Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 
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seus pares.  
Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando espírito democrático.  
Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar.  
 

Nível 3 
Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência.  
Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 
seus pares.  
Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por 
vezes, espírito democrático.  
Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar.  
 

Nível 2 
Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência.  
Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 
pares.  
Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes.  
Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação, quer nas tarefas 
das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar 

Nível 1 
Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de 
persistência.  
Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os 
seus pares.  
Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes.  
Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

   

Responsabilidade 

Nível 5 
 
Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.  
Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se 
com a apresentação dos trabalhos/caderno diário.  
Age sempre eticamente, respeitando os outros.  
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
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Nível 4 
 
Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo 
professor, respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.  
Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, 
preocupando-se com a apresentação dos trabalhos/caderno diário.  
Age eticamente, respeitando os outros.  
Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula.  

 

Nível 3 
Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo 
professor, não respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-
definidos. 
Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
Nem sempre age eticamente. 
Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível 2 
Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
não respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 
preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
Age, por vezes, eticamente. 
Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, 
a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

 

 

Nível 1 
Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem 
respeita a estrutura dos guiões pré-definidos. 
Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
Quase nunca age eticamente. 
Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 
de conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Educação Musical  / 6 º  ano de escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE RECOLHA DE 
INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Experimentação 
e criação 
 
25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Questões de aula/testes 
digitais/escritos 

 

 
 
 
 
 
 
Composição/Improvisão 
Rubricas 

 
 
 
Caderno 
Rubricas 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

A - LINGUAGENS E TEXTOS  
 
 
B - INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
 
D - PENSAMENTO CRÍTICO 
E PENSAMENTO CRIATIVO 
 
E - RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL 
 
F-DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E AUTONOMIA  
 
H - SENSIBILIDADE 
ESTÉTICA E ARTÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nível 5 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais.  
Aplica de forma bastante adequada e com muita correção e autonomia, os 
conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais. 
Improvisa e compõe peças musicais, mobilizando com muita criatividade as 
aprendizagens na combinação e manipulação dos vários elementos da música 
(timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando múltiplos 
recursos (fontes sonoras convencionais e não convencionais). 
Reconhece todos os símbolos musicais e compreende as suas funções. 
Interpreta com muito bom domínio quando canta/ toca a uma e duas vozes. 
Interpreta com muito rigor e expressividade repertório variado. 
Interpreta através do movimento corporal, contextos musicais contrastantes. 
Utiliza nas suas apresentações linguagem científica/específica da disciplina 
com muita clareza e destreza. 
Apresenta publicamente atividades artísticas em que articula a música com 
outras áreas do conhecimento. 
Realiza publicações de criações musicais nos vários suportes digitais e /ou 
apresenta publicamente com muita fluência e autonomia as atividades que 
lhe são propostas. 
Executa a peça musical, na íntegra, com pleno controlo do tempo, do ritmo, 
da melodia, da dinâmica e dos elementos expressivos.  
Revela elevado domínio de todos os aspetos técnicos inerentes ao 
instrumento musical. 
Compara e argumenta com bastante fluência sobre peças musicais de épocas, 
estilos e géneros diferentes, com grande domínio do vocabulário e simbologia 
musical. 
Procura sempre os pontos fortes e fracos em cada etapa da execução do seu 
trabalho, acentuando e/ou reformulando a execução, tendo em consideração 
o feedback dos pares e do professor. 
 

Nível 4 
Adquire com bastante facilidade todos os conhecimentos e conceitos 
previstos nas Aprendizagens Essenciais.  
Aplica de forma bastante adequada e com muita correção e autonomia, os 
conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais. 
Improvisa e compõe peças musicais, mobilizando com bastante criatividade as 
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Interpretação e 
comunicação 
 
50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Grelha de observação de 
uma atividade 
vocal/instrumental/ 
Apresentações/publicações 
Rubricas: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aprendizagens na combinação e manipulação dos vários elementos da música 
(timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando múltiplos 
recursos (fontes sonoras convencionais e não convencionais). 
Reconhece a maior parte dos símbolos musicais e compreende as suas 
funções. 
Interpreta com bom domínio quando canta/ toca a uma e duas vozes. 
Interpreta com bastante rigor e expressividade repertório variado. 
Interpreta através do movimento corporal, contextos musicais contrastantes. 
Utiliza nas suas apresentações linguagem científica/específica da disciplina 
com bastante clareza e destreza. 
Apresenta publicamente atividades artísticas em que articula a música com 
outras áreas do conhecimento. 
Realiza publicações de criações musicais nos vários suportes digitais e /ou 
apresenta publicamente com bastante fluência e autonomia as atividades que 
lhe são propostas. 
Executa a peça musical, na íntegra, com pleno controlo do tempo, do ritmo, 
da melodia, da dinâmica e dos elementos expressivos.  
Revela elevado domínio da maioria dos aspetos técnicos inerentes ao 
instrumento musical. 
Compara e argumenta com bastante fluência sobre peças musicais de épocas, 
estilos e géneros diferentes, com grande domínio do vocabulário e simbologia 
musical. 
Procura sempre os pontos fortes e fracos em cada etapa da execução do seu 
trabalho, acentuando e/ou reformulando a execução, tendo em consideração 
o feedback dos pares e do professor. 
 

Nível 3 
Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais.  
Aplica de forma adequada e com correção e autonomia, os conhecimentos e 
conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais. 
Improvisa e compõe peças musicais, mobilizando com alguma criatividade as 
aprendizagens na combinação e manipulação dos vários elementos da música 
(timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando múltiplos 
recursos (fontes sonoras convencionais e não convencionais). 
Reconhece os símbolos musicais e compreende as suas funções. 
Interpreta com domínio quando canta/ toca a uma e duas vozes. 
Interpreta com rigor e expressividade repertório variado. 
Interpreta através do movimento corporal, contextos musicais contrastantes. 
Utiliza nas suas apresentações linguagem científica/específica da disciplina 
com clareza e destreza. 
Apresenta publicamente atividades artísticas em que articula a música com 
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Apropriação e 
reflexão 
25% 

 
 
 
 

Reflexões criticas 
Rubrica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

outras áreas do conhecimento. 
Realiza publicações de criações musicais nos vários suportes digitais e /ou 
apresenta publicamente com fluência e autonomia as atividades que lhe são 
propostas. 
Executa a peça musical com controlo do tempo, do ritmo, da melodia, da 
dinâmica e dos elementos expressivos.  
Revela domínio da maioria dos aspetos técnicos inerentes ao instrumento 
musical. 
Compara e argumenta com fluência sobre peças musicais de épocas, estilos e 
géneros diferentes, com grande domínio do vocabulário e simbologia musical. 
Procura os pontos fortes e fracos em cada etapa da execução do seu trabalho, 
acentuando e/ou reformulando a execução, tendo em consideração o 
feedback dos pares e do professor. 
 

 
.  

Nível 2 
 
Adquire com muita dificuldade os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais.  
Aplica de forma pouco adequada e sem correção e autonomia, os 
conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais. 
Improvisa e compõe peças musicais, mobilizando com pouca criatividade as 
aprendizagens na combinação e manipulação dos vários elementos da música 
(timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando múltiplos 
recursos (fontes sonoras convencionais e não convencionais). 
Não reconhece a maioria dos símbolos musicais e não compreende as suas 
funções. 
Interpreta sem domínio quando canta/ toca a uma e duas vozes. 
Interpreta sem rigor e expressividade repertório variado. 
Interpreta com dificuldade através do movimento corporal, contextos 
musicais contrastantes. 
Não utiliza nas suas apresentações linguagem científica/específica da 
disciplina. 
Apresenta publicamente algumas atividades artísticas em que articula a 
música com outras áreas do conhecimento. 
Não realiza publicações de criações musicais nos vários suportes digitais e /ou 
não apresenta publicamente com fluência e autonomia as atividades que lhe 
são propostas. 
Executa a peça musical sem controlo do tempo, do ritmo, da melodia, da 
dinâmica e dos elementos expressivos.  
Revela pouco domínio da maioria dos aspetos técnicos inerentes ao 
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instrumento musical. 
Compara e argumenta com dificuldade sobre peças musicais de épocas, 
estilos e géneros diferentes, sem domínio do vocabulário e simbologia 
musical. 
Não procura os pontos fortes e fracos em cada etapa da execução do seu 
trabalho, e não reformula a execução, após o feedback dos pares e do 
professor. 
 
 

Nível 1 
Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais.  
Não aplica de forma pouco adequada e com autonomia, os conhecimentos e 
conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais. 
Não improvisa e nem compõe peças musicais. 
Não reconhece os símbolos musicais e não compreende as suas funções. 
Interpreta sem qualquer domínio quando canta/ toca a uma e duas vozes. 
Interpreta sem rigor e expressividade repertório variado. 
Interpreta com muita dificuldade através do movimento corporal, contextos 
musicais contrastantes. 
Não utiliza nas suas apresentações linguagem científica/específica da 
disciplina. 
Não apresenta publicamente atividades artísticas em que articula a música 
com outras áreas do conhecimento. 
Não realiza publicações de criações musicais nos vários suportes digitais e /ou 
não apresenta publicamente com fluência e autonomia as atividades que lhe 
são propostas. 
Não executa a peça musical com controlo do tempo, do ritmo, da melodia, da 
dinâmica e dos elementos expressivos.  
Não revela domínio da maioria dos aspetos técnicos inerentes ao instrumento 
musical. 
Não compara e nem argumenta sobre peças musicais de épocas, estilos e 
géneros diferentes, sem domínio do vocabulário e simbologia musical. 
Não procura os pontos fortes e fracos em cada etapa da execução do seu 
trabalho, e não reformula a execução, após o feedback dos pares e do 
professor. 
 

 
 
Comunicação 
 

Nível 5 
Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes linguagens e 
símbolos associados à música. 
Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
clara e objetiva, recorrendo a vocabulário específico da disciplina. 
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Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal, corporal e instrumental. 
Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio relacionando com outras áreas do 
conhecimento. 
Comunica muitas vezes com elevado sentido crítico e criatividade utilizando 
um crescente domínio do vocabulário e simbologias musicais. 
 

Nível 4 
Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes 
linguagens e símbolos associados à música. 
Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando 
uma linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário específico da 
disciplina. 
Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, 
recorrendo a linguagem verbal, corporal e instrumental. 
Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o 
seu raciocínio relacionando com outras áreas do conhecimento. 
Comunica a maior parte das vezes com sentido crítico e criatividade utilizando 

um crescente domínio do vocabulário e simbologias musicais. 
 

Nível 3 
Exprime-se de forma clara e adequada em diferentes linguagens e símbolos 
associados à música  
Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
por vezes clara e objetiva recorrendo a vocabulário específico da disciplina. 
Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, 
recorrendo a linguagem verbal corporal e instrumental. 
Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, 
por vezes, organizar corretamente a informação transmitida e conseguindo 
explicar e clarificar o seu raciocínio relacionando com outras áreas do 
conhecimento. 
Comunica com sentido crítico e criatividade utilizando um crescente domínio 

do vocabulário e simbologias musicais. 
 

Nível 2 
Exprime-se de forma pouco clara e pouco adequada em diferentes linguagens 
e símbolos associados á música. 
Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na 
fluência utilizando uma linguagem por vezes pouco clara e objetiva 
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recorrendo a vocabulário restrito específico da disciplina. 
Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, 
recorrendo raramente a linguagem verbal, corporal e instrumental. 
Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando 
muitas dificuldades em organizar corretamente a informação transmitida e 
explicar e clarificar o seu raciocínio relacionando com outras áreas do 
conhecimento  
Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico e pouco 
domínio do vocabulário e simbologias musicais. 

 
Nível 1 

Exprime-se com dificuldade em diferentes domínios linguagens e símbolos 
associados á música. 
Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta muitas dificuldades na 
dicção, fluência utilizando uma linguagem pouco clara e objetiva recorrendo a 
vocabulário restrito específico da disciplina. 
Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo 
recorrendo raramente a linguagem verbal, corporal e instrumental. 
Não apresenta argumentos nem defende perspetivas, evidenciando muitas 
dificuldades em organizar a informação transmitida e explicar e clarificar o seu 
raciocínio relacionando com outras áreas do conhecimento  
Comunica sem criatividade, revelando escasso sentido crítico e pouco domínio 
do vocabulário e simbologias musicais. 

Participação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nível 5 

Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência.  
Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares.  
Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático.  
Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar.  

Nível 4 
Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência.  
Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 
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seus pares.  
Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando espírito democrático.  
Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar.  
 

Nível 3 
Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência.  
Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 
seus pares.  
Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por 
vezes, espírito democrático.  
Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar.  
 

Nível 2 
Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência.  
Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus 
pares.  
Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes.  
Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação, quer nas tarefas 
das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar 

Nível 1 
Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de 
persistência.  
Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os 
seus pares.  
Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes.  
Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

   

Responsabilidade 

Nível 5 
 
Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.  
Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se 
com a apresentação dos trabalhos/caderno diário.  
Age sempre eticamente, respeitando os outros.  
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
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Nível 4 
 
Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo 
professor, respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.  
Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, 
preocupando-se com a apresentação dos trabalhos/caderno diário.  
Age eticamente, respeitando os outros.  
Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula.  

 

Nível 3 
Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo 
professor, não respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-
definidos. 
Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
Nem sempre age eticamente. 
Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

Nível 2 
Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
não respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 
Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca 
preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
Age, por vezes, eticamente. 
Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, 
a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula. 

 

 

Nível 1 
Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem 
respeita a estrutura dos guiões pré-definidos. 
Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
Quase nunca age eticamente. 
Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 
de conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Disciplina Dança - 5º ano  
DOMÍNIOS 

 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 

 DANÇA 
 
 
 
DANÇAS SOCIAIS 
 
 
DANÇAS 
TRADICIONAIS 
  
(90%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COONHECIMENTOS 
(10%) 

 

 Trabalho de 
Pesquisa  
 

 Desempenho 
Individual do Aluno  
 
 
 

 Coreografia 

 
 

 Apreciação / 
Opinião Oral  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A – Linguagens e 
textos 
 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
G – Bem-estar, 
saúde e ambiente 
 
H – Sensibilidade 
estética e artística 
 
 
J – Consciência e 
domínio do corpo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento 

Nível 5 
- Interpreta sequências de habilidades específicas elementares: Dança, Danças Sociais, 
Danças Tradicionais, em coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando os critérios de 
expressividade considerados, de acordo com os motivos das composições. 
Em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical adequado: 
- Coopera com os companheiros, apresentando sugestões de aperfeiçoamento da 
execução de habilidades e novas possibilidades de apresentação e considerando as 
iniciativas (sugestões, propostas, correções) que lhe são sugeridas. 
- Realiza em situação de exploração individual do movimento, de acordo com a marcação 
rítmica do professor e ou dos colegas. 
- Realiza em situação de exploração individual do movimento, com ambiente musical 
adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou sugeridos pelos alunos), 
seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica. 
- Realiza em situação de exploração da movimentação em grupo, com ambiente musical 
adequado e ou de acordo com a marcação rítmica do professor ou dos colegas. 
- Realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical 
adequado. 
- Realiza com oportunidade e correção técnica, os gestos/conteúdos solicitados. 
- A marca alcançada é igual ou superior ao estabelecido para o nível de execução 5 da 
tabela da modalidade 
- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
- Realiza corretamente todas as tarefas.  

Nível 4 
- Interpreta, na maioria das vezes, sequências de habilidades específicas elementares: 
Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais, em coreografias individuais e/ou em grupo, 
aplicando os critérios de expressividade considerados, de acordo com os motivos das 
composições. 
- Realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical 
adequado: 
- Na maioria das vezes, coopera com os companheiros, apresentando sugestões de 
aperfeiçoamento da execução de habilidades e novas possibilidades de apresentação e 
considerando as iniciativas (sugestões, propostas, correções) que lhe são sugeridas. 
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- Na maioria das vezes, realiza situação de exploração individual do movimento, de acordo 
com a marcação rítmica do professor e ou dos colegas. 
- Na maioria das vezes, realiza em situação de exploração individual do movimento, com 
ambiente musical adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou sugeridos 
pelos alunos), seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica. 
- Na maioria das vezes, realiza em situação de exploração da movimentação em grupo, 
com ambiente musical adequado e ou de acordo com a marcação rítmica do professor ou 
dos colegas. 
- Na maioria das vezes, realiza m situação de exploração do movimento a pares, com 
ambiente musical adequado. 
- Realiza, a maioria das vezes, com oportunidade e correção técnica, os gestos/conteúdos 
solicitados. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 4 da tabela da 
modalidade 
- Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza corretamente quase todas as tarefas. 

Nível 3 
- Interpreta, com dificuldades, sequências de habilidades específicas elementares: Dança, 
Danças Sociais, Danças Tradicionais, em coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando 
os critérios de expressividade considerados, de acordo com os motivos das composições. 
- Realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical 
adequado: 
- Evidencia dificuldades em cooperar com os companheiros, apresentando sugestões de 
aperfeiçoamento da execução de habilidades e novas possibilidades de apresentação e 
considerando as iniciativas (sugestões, propostas, correções) que lhe são sugeridas. 
- Revela dificuldades, realiza situação de exploração individual do movimento, de acordo 
com a marcação rítmica do professor e ou dos colegas. 
- Revela dificuldades, realiza em situação de exploração individual do movimento, com 
ambiente musical adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou sugeridos 
pelos alunos), seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica. 
- Revela dificuldades, realiza em situação de exploração da movimentação em grupo, com 
ambiente musical adequado e ou de acordo com a marcação rítmica do professor ou dos 
colegas. 
- Revela dificuldades, realiza m situação de exploração do movimento a pares, com 
ambiente musical adequado. 
- Revela dificuldades na correção técnica e nos os gestos/conteúdos solicitados 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 3 da tabela da 
modalidade 
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- Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
-  Realiza, por vezes, as tarefas corretamente. 

Nível 2 
- Raramente interpreta, e revela muitas dificuldades, sequências de habilidades específicas 
elementares: Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais, em coreografias individuais e/ou 
em grupo, aplicando os critérios de expressividade considerados, de acordo com os 
motivos das composições. 
- Realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical 
adequado: 
- Revela muitas dificuldades em cooperar com os companheiros, apresentando sugestões 
de aperfeiçoamento da execução de habilidades e novas possibilidades de apresentação e 
considerando as iniciativas (sugestões, propostas, correções) que lhe são sugeridas. 
- Revela muitas dificuldades, realiza situação de exploração individual do movimento, de 
acordo com a marcação rítmica do professor e ou dos colegas. 
- Revela muitas dificuldades, realiza em situação de exploração individual do movimento, 
com ambiente musical adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou 
sugeridos pelos alunos), seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica. 
- Revela muitas dificuldades, realiza em situação de exploração da movimentação em 
grupo, com ambiente musical adequado e ou de acordo com a marcação rítmica do 
professor ou dos colegas. 
- Revela muitas dificuldades, realiza m situação de exploração do movimento a pares, com 
ambiente musical adequado. 
- Revela muitas dificuldades na correção técnica e nos os gestos/conteúdos solicitados. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 2 da tabela da 
modalidade. 
-  Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos. 
- Raramente realiza corretamente as tarefas. 

Nível 1 
- Não interpreta, sequências de habilidades específicas elementares: Dança, Danças 
Sociais, Danças Tradicionais, em coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando os 
critérios de expressividade considerados, de acordo com os motivos das composições. 
- Não realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical 
adequado: 
- Não coopera com os companheiros, apresentando sugestões de aperfeiçoamento da 
execução de habilidades e novas possibilidades de apresentação e considerando as 
iniciativas (sugestões, propostas, correções) que lhe são sugeridas. 
- Não revela dificuldades, realiza situação de exploração individual do movimento, de 
acordo com a marcação rítmica do professor e ou dos colegas. 
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- Não realiza em situação de exploração individual do movimento, com ambiente musical 
adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou sugeridos pelos alunos), 
seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica. 
- Não realiza em situação de exploração da movimentação em grupo, com ambiente 
musical adequado e ou de acordo com a marcação rítmica do professor ou dos colegas. 
- Não realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical 
adequado. 
- Não revela correção técnica e nos os gestos/conteúdos solicitados. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 1 da tabela da 
modalidade 
- Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
- Não realiza as tarefas corretamente. 

 
 
A – Linguagens e 
textos 
 
B – Informação e 
comunicação 
 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
H – Sensibilidade 
estética e artística 
 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em 
fontes diversas. 
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento. 
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 4 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando 
os conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 3 
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando alguns conceitos específicos. 
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
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- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 2 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso.  
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte 
de informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 1 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 

 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 

 
 

Participação 
 
 

Nível 5 
- Não desiste, mesmo após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, 
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade 
relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica 
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 
- Não desiste, mesmo após tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, 
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade 
relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica 
- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
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autonomia 
 
H – Sensibilidade 
estética e artística 
 
 
 
 

construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
Nível 3 

- Desiste, após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, mas mantém 
o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo realizado na 
avaliação diagnóstica. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos 
de âmbito escolar. 

Nível 2 
- Desiste, após uma ou duas tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, e não 
mantém o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo 
realizado na avaliação diagnóstica. 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1 

- Desiste, à primeira tentativa falhada, de atingir os objetivos pretendidos, não revela 

qualquer interesse na atividade e apresenta um resultado inferior ao apresentado na 
avaliação diagnóstica sem existir motivo que o justifique. 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 
 
 
 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
G – Bem-estar, 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre sempre os seus deveres do aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
- Conhece e aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Conhece e aplica, frequentemente, os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
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saúde e ambiente 
 
H – Sensibilidade 
estética e artística 
 
 
 
 
 
 
 

- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Conhece e aplica, na maioria das vezes, os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Nem sempre age eticamente. 
- Realiza, na maioria das vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Conhece, mas raramente aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança 
pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age, por vezes, eticamente. 
- Realiza, por vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala 
de aula. 
- Conhece e mas não cumpre os com os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Quase nunca age eticamente. 
- Não realiza atividades de auto e heteroavaliação. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Disciplina Dança - 6º ano  
DOMÍNIOS 

 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 

 DANÇA 
 
 
 
DANÇAS SOCIAIS 
 
 
DANÇAS 
TRADICIONAIS 
  
(90%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONHECIMENTOS 
(10%) 

 

 Trabalho de 
Pesquisa  
 

 Desempenho 
Individual do Aluno  
 
 
 

 Coreografia 

 
 

 Apreciação / 
Opinião Oral  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A – Linguagens e 
textos 
 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
G – Bem-estar, 
saúde e ambiente 
 
H – Sensibilidade 
estética e artística 
 
 
J – Consciência e 
domínio do corpo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento 

Nível 5 
- Interpreta sequências de habilidades específicas elementares: Dança, Danças Sociais, 
Danças Tradicionais, em coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando os critérios de 
expressividade considerados, de acordo com os motivos das composições. 
Em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical adequado: 
- Coopera com os companheiros, apresentando sugestões de aperfeiçoamento da 
execução de habilidades e novas possibilidades de apresentação e considerando as 
iniciativas (sugestões, propostas, correções) que lhe são sugeridas. 
- Realiza em situação de exploração individual do movimento, de acordo com a marcação 
rítmica do professor e ou dos colegas. 
- Realiza em situação de exploração individual do movimento, com ambiente musical 
adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou sugeridos pelos alunos), 
seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica. 
- Realiza em situação de exploração da movimentação em grupo, com ambiente musical 
adequado e ou de acordo com a marcação rítmica do professor ou dos colegas. 
- Realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical 
adequado. 
- Realiza com oportunidade e correção técnica, os gestos/conteúdos solicitados. 
- A marca alcançada é igual ou superior ao estabelecido para o nível de execução 5 da 
tabela da modalidade 
- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
- Realiza corretamente todas as tarefas.  

Nível 4 
- Interpreta, na maioria das vezes, sequências de habilidades específicas elementares: 
Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais, em coreografias individuais e/ou em grupo, 
aplicando os critérios de expressividade considerados, de acordo com os motivos das 
composições. 
- Realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical 
adequado: 
- Na maioria das vezes, coopera com os companheiros, apresentando sugestões de 
aperfeiçoamento da execução de habilidades e novas possibilidades de apresentação e 
considerando as iniciativas (sugestões, propostas, correções) que lhe são sugeridas. 
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- Na maioria das vezes, realiza situação de exploração individual do movimento, de acordo 
com a marcação rítmica do professor e ou dos colegas. 
- Na maioria das vezes, realiza em situação de exploração individual do movimento, com 
ambiente musical adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou sugeridos 
pelos alunos), seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica. 
- Na maioria das vezes, realiza em situação de exploração da movimentação em grupo, 
com ambiente musical adequado e ou de acordo com a marcação rítmica do professor ou 
dos colegas. 
- Na maioria das vezes, realiza m situação de exploração do movimento a pares, com 
ambiente musical adequado. 
- Realiza, a maioria das vezes, com oportunidade e correção técnica, os gestos/conteúdos 
solicitados. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 4 da tabela da 
modalidade 
- Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza corretamente quase todas as tarefas. 

Nível 3 
- Interpreta, com dificuldades, sequências de habilidades específicas elementares: Dança, 
Danças Sociais, Danças Tradicionais, em coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando 
os critérios de expressividade considerados, de acordo com os motivos das composições. 
- Realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical 
adequado: 
- Evidencia dificuldades em cooperar com os companheiros, apresentando sugestões de 
aperfeiçoamento da execução de habilidades e novas possibilidades de apresentação e 
considerando as iniciativas (sugestões, propostas, correções) que lhe são sugeridas. 
- Revela dificuldades, realiza situação de exploração individual do movimento, de acordo 
com a marcação rítmica do professor e ou dos colegas. 
- Revela dificuldades, realiza em situação de exploração individual do movimento, com 
ambiente musical adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou sugeridos 
pelos alunos), seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica. 
- Revela dificuldades, realiza em situação de exploração da movimentação em grupo, com 
ambiente musical adequado e ou de acordo com a marcação rítmica do professor ou dos 
colegas. 
- Revela dificuldades, realiza m situação de exploração do movimento a pares, com 
ambiente musical adequado. 
- Revela dificuldades na correção técnica e nos os gestos/conteúdos solicitados 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 3 da tabela da 
modalidade 
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- Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
-  Realiza, por vezes, as tarefas corretamente. 

Nível 2 
- Raramente interpreta, e revela muitas dificuldades, sequências de habilidades específicas 
elementares: Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais, em coreografias individuais e/ou 
em grupo, aplicando os critérios de expressividade considerados, de acordo com os 
motivos das composições. 
- Realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical 
adequado: 
- Revela muitas dificuldades em cooperar com os companheiros, apresentando sugestões 
de aperfeiçoamento da execução de habilidades e novas possibilidades de apresentação e 
considerando as iniciativas (sugestões, propostas, correções) que lhe são sugeridas. 
- Revela muitas dificuldades, realiza situação de exploração individual do movimento, de 
acordo com a marcação rítmica do professor e ou dos colegas. 
- Revela muitas dificuldades, realiza em situação de exploração individual do movimento, 
com ambiente musical adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou 
sugeridos pelos alunos), seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica. 
- Revela muitas dificuldades, realiza em situação de exploração da movimentação em 
grupo, com ambiente musical adequado e ou de acordo com a marcação rítmica do 
professor ou dos colegas. 
- Revela muitas dificuldades, realiza m situação de exploração do movimento a pares, com 
ambiente musical adequado. 
- Revela muitas dificuldades na correção técnica e nos os gestos/conteúdos solicitados. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 2 da tabela da 
modalidade. 
-  Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos. 
- Raramente realiza corretamente as tarefas. 

Nível 1 
- Não interpreta, sequências de habilidades específicas elementares: Dança, Danças 
Sociais, Danças Tradicionais, em coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando os 
critérios de expressividade considerados, de acordo com os motivos das composições. 
- Não realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical 
adequado: 
- Não coopera com os companheiros, apresentando sugestões de aperfeiçoamento da 
execução de habilidades e novas possibilidades de apresentação e considerando as 
iniciativas (sugestões, propostas, correções) que lhe são sugeridas. 
- Não revela dificuldades, realiza situação de exploração individual do movimento, de 
acordo com a marcação rítmica do professor e ou dos colegas. 
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- Não realiza em situação de exploração individual do movimento, com ambiente musical 
adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou sugeridos pelos alunos), 
seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica. 
- Não realiza em situação de exploração da movimentação em grupo, com ambiente 
musical adequado e ou de acordo com a marcação rítmica do professor ou dos colegas. 
- Não realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical 
adequado. 
- Não revela correção técnica e nos os gestos/conteúdos solicitados. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 1 da tabela da 
modalidade 
- Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
- Não realiza as tarefas corretamente. 

 
 
A – Linguagens e 
textos 
 
B – Informação e 
comunicação 
 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
H – Sensibilidade 
estética e artística 
 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em 
fontes diversas. 
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento. 
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 4 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando 
os conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 3 
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando alguns conceitos específicos. 
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
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- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 2 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso.  
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte 
de informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 1 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 

 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 

 
 

Participação 
 
 

Nível 5 
- Não desiste, mesmo após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, 
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade 
relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica 
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 
- Não desiste, mesmo após tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, 
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade 
relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica 
- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
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autonomia 
 
H – Sensibilidade 
estética e artística 
 
 
 
 

construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
Nível 3 

- Desiste, após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, mas mantém 
o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo realizado na 
avaliação diagnóstica. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos 
de âmbito escolar. 

Nível 2 
- Desiste, após uma ou duas tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, e não 
mantém o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo 
realizado na avaliação diagnóstica. 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1 

- Desiste, à primeira tentativa falhada, de atingir os objetivos pretendidos, não revela 

qualquer interesse na atividade e apresenta um resultado inferior ao apresentado na 
avaliação diagnóstica sem existir motivo que o justifique. 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 
 
 
 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
G – Bem-estar, 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre sempre os seus deveres do aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
- Conhece e aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Conhece e aplica, frequentemente, os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
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saúde e ambiente 
 
H – Sensibilidade 
estética e artística 
 
 
 
 
 
 
 

- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Conhece e aplica, na maioria das vezes, os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Nem sempre age eticamente. 
- Realiza, na maioria das vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Conhece, mas raramente aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança 
pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age, por vezes, eticamente. 
- Realiza, por vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala 
de aula. 
- Conhece e mas não cumpre os com os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Quase nunca age eticamente. 
- Não realiza atividades de auto e heteroavaliação. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Disciplina Dança - 7º ano  
DOMÍNIOS 

 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 

 DANÇA 
 
 
 
DANÇAS SOCIAIS 
 
 
DANÇAS 
TRADICIONAIS 
  
(90%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COONHECIMENTOS 
(10%) 

 

 Trabalho de 
Pesquisa  
 

 Desempenho 
Individual do Aluno  
 
 
 

 Coreografia 

 
 

 Apreciação / 
Opinião Oral  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A – Linguagens e 
textos 
 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
G – Bem-estar, 
saúde e ambiente 
 
H – Sensibilidade 
estética e artística 
 
 
J – Consciência e 
domínio do corpo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento 

Nível 5 
- Interpreta sequências de habilidades específicas elementares: Dança, Danças Sociais, 
Danças Tradicionais, em coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando os critérios de 
expressividade considerados, de acordo com os motivos das composições. 
Em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical adequado: 
- Coopera com os companheiros, apresentando sugestões de aperfeiçoamento da 
execução de habilidades e novas possibilidades de apresentação e considerando as 
iniciativas (sugestões, propostas, correções) que lhe são sugeridas. 
- Realiza em situação de exploração individual do movimento, de acordo com a marcação 
rítmica do professor e ou dos colegas. 
- Realiza em situação de exploração individual do movimento, com ambiente musical 
adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou sugeridos pelos alunos), 
seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica. 
- Realiza em situação de exploração da movimentação em grupo, com ambiente musical 
adequado e ou de acordo com a marcação rítmica do professor ou dos colegas. 
- Realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical 
adequado. 
- Realiza com oportunidade e correção técnica, os gestos/conteúdos solicitados. 
- A marca alcançada é igual ou superior ao estabelecido para o nível de execução 5 da 
tabela da modalidade 
- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
- Realiza corretamente todas as tarefas.  

Nível 4 
- Interpreta, na maioria das vezes, sequências de habilidades específicas elementares: 
Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais, em coreografias individuais e/ou em grupo, 
aplicando os critérios de expressividade considerados, de acordo com os motivos das 
composições. 
- Realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical 
adequado: 
- Na maioria das vezes, coopera com os companheiros, apresentando sugestões de 
aperfeiçoamento da execução de habilidades e novas possibilidades de apresentação e 
considerando as iniciativas (sugestões, propostas, correções) que lhe são sugeridas. 
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- Na maioria das vezes, realiza situação de exploração individual do movimento, de acordo 
com a marcação rítmica do professor e ou dos colegas. 
- Na maioria das vezes, realiza em situação de exploração individual do movimento, com 
ambiente musical adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou sugeridos 
pelos alunos), seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica. 
- Na maioria das vezes, realiza em situação de exploração da movimentação em grupo, 
com ambiente musical adequado e ou de acordo com a marcação rítmica do professor ou 
dos colegas. 
- Na maioria das vezes, realiza m situação de exploração do movimento a pares, com 
ambiente musical adequado. 
- Realiza, a maioria das vezes, com oportunidade e correção técnica, os gestos/conteúdos 
solicitados. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 4 da tabela da 
modalidade 
- Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
- Realiza corretamente quase todas as tarefas. 

Nível 3 
- Interpreta, com dificuldades, sequências de habilidades específicas elementares: Dança, 
Danças Sociais, Danças Tradicionais, em coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando 
os critérios de expressividade considerados, de acordo com os motivos das composições. 
- Realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical 
adequado: 
- Evidencia dificuldades em cooperar com os companheiros, apresentando sugestões de 
aperfeiçoamento da execução de habilidades e novas possibilidades de apresentação e 
considerando as iniciativas (sugestões, propostas, correções) que lhe são sugeridas. 
- Revela dificuldades, realiza situação de exploração individual do movimento, de acordo 
com a marcação rítmica do professor e ou dos colegas. 
- Revela dificuldades, realiza em situação de exploração individual do movimento, com 
ambiente musical adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou sugeridos 
pelos alunos), seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica. 
- Revela dificuldades, realiza em situação de exploração da movimentação em grupo, com 
ambiente musical adequado e ou de acordo com a marcação rítmica do professor ou dos 
colegas. 
- Revela dificuldades, realiza m situação de exploração do movimento a pares, com 
ambiente musical adequado. 
- Revela dificuldades na correção técnica e nos os gestos/conteúdos solicitados 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 3 da tabela da 
modalidade 
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- Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar. 
-  Realiza, por vezes, as tarefas corretamente. 

Nível 2 
- Raramente interpreta, e revela muitas dificuldades, sequências de habilidades específicas 
elementares: Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais, em coreografias individuais e/ou 
em grupo, aplicando os critérios de expressividade considerados, de acordo com os 
motivos das composições. 
- Realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical 
adequado: 
- Revela muitas dificuldades em cooperar com os companheiros, apresentando sugestões 
de aperfeiçoamento da execução de habilidades e novas possibilidades de apresentação e 
considerando as iniciativas (sugestões, propostas, correções) que lhe são sugeridas. 
- Revela muitas dificuldades, realiza situação de exploração individual do movimento, de 
acordo com a marcação rítmica do professor e ou dos colegas. 
- Revela muitas dificuldades, realiza em situação de exploração individual do movimento, 
com ambiente musical adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou 
sugeridos pelos alunos), seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica. 
- Revela muitas dificuldades, realiza em situação de exploração da movimentação em 
grupo, com ambiente musical adequado e ou de acordo com a marcação rítmica do 
professor ou dos colegas. 
- Revela muitas dificuldades, realiza m situação de exploração do movimento a pares, com 
ambiente musical adequado. 
- Revela muitas dificuldades na correção técnica e nos os gestos/conteúdos solicitados. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 2 da tabela da 
modalidade. 
-  Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos. 
- Raramente realiza corretamente as tarefas. 

Nível 1 
- Não interpreta, sequências de habilidades específicas elementares: Dança, Danças 
Sociais, Danças Tradicionais, em coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando os 
critérios de expressividade considerados, de acordo com os motivos das composições. 
- Não realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical 
adequado: 
- Não coopera com os companheiros, apresentando sugestões de aperfeiçoamento da 
execução de habilidades e novas possibilidades de apresentação e considerando as 
iniciativas (sugestões, propostas, correções) que lhe são sugeridas. 
- Não revela dificuldades, realiza situação de exploração individual do movimento, de 
acordo com a marcação rítmica do professor e ou dos colegas. 
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- Não realiza em situação de exploração individual do movimento, com ambiente musical 
adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou sugeridos pelos alunos), 
seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica. 
- Não realiza em situação de exploração da movimentação em grupo, com ambiente 
musical adequado e ou de acordo com a marcação rítmica do professor ou dos colegas. 
- Não realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical 
adequado. 
- Não revela correção técnica e nos os gestos/conteúdos solicitados. 
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 1 da tabela da 
modalidade 
- Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas. 
- Não realiza as tarefas corretamente. 

 
 
A – Linguagens e 
textos 
 
B – Informação e 
comunicação 
 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
H – Sensibilidade 
estética e artística 
 

Comunicação 
 
 

Nível 5 
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos 
específicos. 
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em 
fontes diversas. 
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação 
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do 
conhecimento. 
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 4 
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando 
os conceitos específicos. 
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento. 
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 3 
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando alguns conceitos específicos. 
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes 
diversas. 
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- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento. 
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 2 
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos. 
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso.  
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte 
de informação. 
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os 
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na 
transmissão e divulgação do conhecimento. 
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade. 

Nível 1 
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.  
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo. 
- Não executa tarefas de síntese. 
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação. 
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de 
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e 
divulgação do conhecimento. 
- Não interage com os outros no respeito pela diferença. 

 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 

 
 

Participação 
 
 

Nível 5 
- Não desiste, mesmo após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, 
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade 
relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica 
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares.  
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível 4 
- Não desiste, mesmo após tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, 
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade 
relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica 
- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência. 
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
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autonomia 
 
H – Sensibilidade 
estética e artística 
 
 
 
 

construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
Nível 3 

- Desiste, após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, mas mantém 
o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo realizado na 
avaliação diagnóstica. 
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos 
de âmbito escolar. 

Nível 2 
- Desiste, após uma ou duas tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, e não 
mantém o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo 
realizado na avaliação diagnóstica. 
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

Nível 1 

- Desiste, à primeira tentativa falhada, de atingir os objetivos pretendidos, não revela 

qualquer interesse na atividade e apresenta um resultado inferior ao apresentado na 
avaliação diagnóstica sem existir motivo que o justifique. 
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência. 
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares. 
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa. 

 
 
 
 
 
E – 
Relacionamento 
interpessoal 
 
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
G – Bem-estar, 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível 5 
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre sempre os seus deveres do aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
- Conhece e aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 4 
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Conhece e aplica, frequentemente, os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
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saúde e ambiente 
 
H – Sensibilidade 
estética e artística 
 
 
 
 
 
 
 

- Age eticamente, respeitando os outros. 
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 3 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
- Conhece e aplica, na maioria das vezes, os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Nem sempre age eticamente. 
- Realiza, na maioria das vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 2 
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 
- Conhece, mas raramente aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança 
pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Age, por vezes, eticamente. 
- Realiza, por vezes, atividades de auto e heteroavaliação. 

Nível 1 
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor. 
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala 
de aula. 
- Conhece e mas não cumpre os com os cuidados de higiene, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais 
- Quase nunca age eticamente. 
- Não realiza atividades de auto e heteroavaliação. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Português /1º ano de escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 

 

Oralidade 
20% 

 
 
 

Leitura 
20% 

 
 
 
 
 

Educação 
Literária 

20% 
 
 
 

Escrita 
20% 

 
 

Gramática 
20% 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ficha de 
avaliação 
 
 
 
Caderno diário  
 
 
Observação 
direta do 
trabalho em 
sala de aula 
 
 
 
Apresentação/ 
Expressão Oral 
 
 
 
Leitura 
 
 
Expressão 
Escrita 

 
 

A - Linguagem e 
Textos 

 

E – 
Relacionamento 

Interpessoal 
 

F- 
Desenvolvimento 

Pessoal e 
Autonomia 

 
 

B- Informação e 
Comunicação 

 
 

D – Pensamento 
Crítico e 

Pensamento 
Criativo 

Conhecimento 

Nível Muito Bom 
•Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais: 

 competência da oralidade (compreensão e expressão) com vista a interagir com 
adequação ao contexto e a diversas finalidades (nomeadamente, reproduzir pequenas 
mensagens, cumprir instruções, responder a questões; exprimir opinião, partilhar ideias e 
sentimentos);  

 competência da leitura com vista a um domínio progressivamente mais seguro da 
compreensão dos textos;  

 educação literária por meio de uma relação afetiva e estética com a literatura e com 
textos literários orais e escritos, através de uma experimentação artístico-literária que inclua 
ouvir, desenhar, ler, escrever, dramatizar, representar, recitar, recontar, apreciar;  

 competência da escrita, que inclua saber escrever pequenos textos para a apropriação 
progressiva da dimensão gráfica, ortográfica e compositiva da escrita;  
- na gramática, identifica palavra, sílaba e fonema, estabelecer concordância em género e 
número, aplicar os sinais de pontuação ponto final e ponto de interrogação. 

•Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema.   
•Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
•Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
•Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível Bom 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais listadas no 
nível muito bom. 

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para resolução 
de situações-problema.   

 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim 
como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

Nível Suficiente  

 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais 
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listadas no nível muito bom.  

 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como 
numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

Nível Insuficiente 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais 
listadas no nível muito bom.  

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   

 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo horizontal 
e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 

Nível Muito Bom 

 Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e objetiva, 
recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem 
verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 
informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 

Nível Bom 

 Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
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linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 

Nível Suficiente 

 Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
por vezes clara e objetiva. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por vezes, 
explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 
Nível Insuficiente 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência. 
Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 
raramente a linguagem verbal e não verbal. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 
dificuldades em explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 
elevado espírito democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
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Nível Bom 

 Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Suficiente 

 Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível Insuficiente 

 Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 

 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar. 
 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível Muito Bom 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um 
cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade 
e as regras de conduta da sala de aula). 
 

Nível Bom 
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 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um cidadão 
democrático, participativo e humanista.  

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 

 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 

 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Nem sempre adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 

 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Insuficiente 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age, por vezes, eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 

  



595 
 

Critérios de Avaliação – Português / 2º ano 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 

Oralidade 
20% 

 
 
 

Leitura 
20% 

 
 
 
 

Escrita 
20% 

 
 
 
 

Educação 
Literária 

20% 
 
 
 
 

Gramática 
20% 

 
 

 
 

Ficha de 
avaliação 

 
Caderno diário  

 
Observação 

direta do 
trabalho em 
sala de aula 

 
Apresentação/ 
Expressão Oral 

 
Leitura 

 
Expressão 

Escrita 
 
 
 
 
 
 

 
 

A - Linguagem e 
Textos 

 
E – Relacionamento 

Interpessoal 
 

F- Desenvolvimento 
Pessoal e 

Autonomia 
 

B- Informação e 
Comunicação 

 
D – Pensamento 

Crítico e 
Pensamento 

Criativo 

Conhecimento 

Nível Muito Bom 

 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais: 

 competência da oralidade (compreensão e expressão) com vista a interagir com 
adequação ao contexto e a diversas finalidades (nomeadamente, reproduzir pequenas 
mensagens, cumprir instruções, responder a questões; exprimir opinião, partilhar ideias e 
sentimentos);  

 competência da leitura com vista a um domínio progressivamente mais seguro da 
compreensão dos textos;  

 educação literária por meio de uma relação afetiva e estética com a literatura e com 
textos literários orais e escritos, através de uma experimentação artístico-literária que 
inclua ouvir, desenhar, ler, escrever, dramatizar, representar, recitar, recontar, apreciar;  

 competência da escrita, que inclua saber escrever pequenos textos para a apropriação 
progressiva da dimensão gráfica, ortográfica e compositiva da escrita;  
- na gramática identificar sílaba tónica e sílabas átonas; identificar as classes das palavras: 
determinante artigo, nome (próprio e comum), adjetivo, verbo, pronome pessoal e 
interjeição; conhecer a forma do infinitivo dos verbos, aplicar os sinais de escrita (gráficos 
e de pontuação).  

 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema.   

 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível Bom 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, listadas no 
nível Muito Bom. 

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   

 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
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Nível Suficiente  

 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, 
listadas no nível Muito Bom.  

 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
para resolução de situações-problema.   

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim 
como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
 

Nível Insuficiente 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, 
listadas no nível Muito Bom.  

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   

 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 
 

Comunicação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e 
objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem 
verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 
informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 
Nível Bom 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
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 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 

Nível Suficiente 
Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
por vezes clara e objetiva. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por vezes, 
explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 
Nível Insuficiente 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência. 
Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 
raramente a linguagem verbal e não verbal. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 
dificuldades em explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 
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elevado espírito democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Suficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível Insuficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 

 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível Muito Bom 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura 
dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos/caderno diário. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um 
cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade 
e as regras de conduta da sala de aula). 
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Nível Bom 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um cidadão 
democrático, participativo e humanista.  

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 

 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 

 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Nem sempre adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 

 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Insuficiente 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age, por vezes, eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Português / 3º ano de escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 

 

Oralidade 20% 

 
 
 
 

Leitura 20% 
 
 
 

 
Escrita 20% 

 
 

 
 

Educação 
Literária 20% 

 
 
 
 

Gramática 20% 
 
 
 

 
 
 

Observação 
direta do 

trabalho em 
sala de aula 

 

 

Apresentação/ 
Expressão Oral 

 

 

Leitura 

 
 

Expressão 
Escrita 

 

 

Ficha de 
avaliação 

 

 

Caderno diário  
 

Debate 
 

A - Linguagem e 
Textos 

 

E – 
Relacionamento 

Interpessoal 
 

F- 
Desenvolvimento 

Pessoal e 
Autonomia 

 
 

B- Informação e 
Comunicação 

 
 

D – Pensamento 
Crítico e 

Pensamento 
Criativo 

Conhecimento 

 Nível Muito Bom 

 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais: 

- competência da leitura com vista a um domínio seguro (quanto a fluência, velocidade, 
dicção) da leitura em voz alta, da leitura silenciosa, da compreensão do sentido de textos 
associados a finalidades diferentes (por exemplo, carta, convite, banda desenhada);  
- educação literária com a criação de uma relação afetiva e estética com a literatura e com 
textos literários (orais e escritos), através da leitura de poemas, de textos de teatro, de 
narrativas e da construção de um percurso de leitor a realizar com o acompanhamento do 
professor usando a metodologia de projeto;  
- competência da escrita que inclua saber escrever de modo legível e saber usar a escrita 
para redigir textos curtos ao serviço de intencionalidades comunicativas como narrar, 
informar, explicar, defender uma opinião pessoal com a aplicação correta das regras de 
ortografia e de pontuação apropriadas para este ano de escolaridade;  
- na gramática, identificar as classes das palavras: determinantes possessivo e 
demonstrativo, nome comum coletivo, conjugar verbos no presente, pretérito perfeito e 
futuro, quantificador numeral, advérbio. Distinguir tipo e valor da frase. Reconhecer os 
grupos constituintes da frase (nominal e verbal) e respetivas funções sintáticas (sujeito e 
predicado). Produzir palavras a partir de prefixos e sufixos, construindo famílias de palavras.  

 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema.   

 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza corretamente todas as tarefas. 
Nível Bom 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais listadas no 
nível muito bom.  

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para resolução 
de situações-problema.   

 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim 
como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 



601 
 

 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
Nível Suficiente  

 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais 
listadas no nível muito bom.  

 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como 
numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

Nível Insuficiente 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais 
listadas no nível muito bom.  

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   

 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo horizontal 
e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na comunicação oral e escrita: 

 Gere adequadamente a tomada de vez na comunicação oral, com respeito pelos princípios 
da cooperação e da cortesia. 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico).  

 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e objetiva, 
recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem 
verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 
informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 
Nível Bom 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 
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escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 
Nível Suficiente 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
por vezes clara e objetiva. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por vezes, 
explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 
Nível Insuficiente 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência. Utiliza 
uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo raramente 
a linguagem verbal e não verbal. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas dificuldades 
em explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
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 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 
elevado espírito democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
 

Nível Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Suficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível Insuficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 

 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar. 
 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível Muito Bom 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um 
cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
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digitais. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta da sala de aula). 

Nível Bom 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um cidadão 
democrático, participativo e humanista.  

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 

 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 

 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Nem sempre adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 

 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Insuficiente 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age, por vezes, eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Português / 4º ano de escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
Oralidade 

20% 
 
 
 

Leitura 
20% 

 
 
 
 
 

Educação 
Literária 

20% 
 
 
 

Escrita 
20% 

 
 

Gramática 
20% 

 
 

 
 

 
 
 
Ficha de 
avaliação 
 
Caderno Diário 
 
Observação 
direta do 
trabalho em 
sala de aula 
 
Apresentação/ 
Expressão Oral 
 
Leitura 
 
Expressão 
Escrita 
 
Debate 

 

 
 

 
 

A - Linguagem e 
Textos 

 
 

E – Relacionamento 
Interpessoal 

 
 

F- Desenvolvimento 
Pessoal e 

Autonomia 
 
 

B- Informação e 
Comunicação 

 
 

D – Pensamento 
Crítico e 

Pensamento 
Criativo 

Conhecimento 

Nível Muito Bom 
• Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais: 

− Competência da oralidade (compreensão e expressão) com vista a interagir com 
adequação ao contexto e a diversas finalidades (nomeadamente, expor conhecimentos, 
apresentar narrações, discutir com base em pontos de vista);  
− competência da leitura com vista a um domínio seguro da leitura em voz alta, da leitura 
silenciosa, da compreensão do sentido de textos narrativos e descritivos (de complexidade 
maior do que nos dois anos escolares anteriores) e de textos associados a finalidades 
informativas como o artigo de enciclopédia, a entrada de dicionário e o aviso);  
− educação literária com a criação de uma relação afetiva e estética com a literatura e com 
textos literários orais e escritos, através da leitura de poemas, de textos de teatro, de 
narrativas e da construção de um percurso de leitor a realizar com o acompanhamento do 
professor usando a metodologia de projeto;  
− competência da escrita que inclua saber escrever de modo legível e saber usar a escrita 
para redigir textos curtos ao serviço de intencionalidades comunicativas como narrar, 
informar, explicar, defender uma opinião pessoal com a aplicação correta das regras de 
ortografia e de pontuação apropriadas para este ano de escolaridade;  
- na gramática, identificar as classes das palavras: determinantes interrogativo, preposição, 
pronome (pessoal, na forma átona, possessivo e demonstrativo). Conjugar verbos 
regulares e irregulares no pretérito imperfeito do modo indicativo e no modo imperativo. 
Reconhecer os graus dos nomes e dos adjetivos.   

• Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema.   
• Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
• Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
• Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível Bom 
• Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, listadas no 
nível muito bom.  
• Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para resolução 
de situações-problema.   
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• Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
• Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
• Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

Nível Suficiente  
• Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, 
listadas no nível muito bom.  
• Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
para resolução de situações-problema.   
• Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como 
numa perspetiva interdisciplinar. 
• Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 
• Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
 

Nível Insuficiente 
• Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, 
listadas no nível muito bom.  
• Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   
• Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo horizontal 
e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
• Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 
• Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 
 

Comunicação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na comunicação oral e escrita: 
• Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 
• Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e objetiva, 
recorrendo a vocabulário diversificado. 
• Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 
• Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem 
verbal e não verbal. 
• Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 
informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 
• Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 

Nível Bom 
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Na comunicação oral e escrita: 
• Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
• Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
• Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 
• Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 
• Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu raciocínio. 
• Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 

Nível Suficiente 
Na comunicação oral e escrita: 
• Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
• Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
por vezes clara e objetiva. 
• Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 
• Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 
• Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por vezes, 
explicar o seu raciocínio. 
• Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 

Nível Insuficiente 
Na comunicação oral e escrita: 
• Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 
• Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência. 
Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 
• Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da disciplina. 
• Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 
raramente a linguagem verbal e não verbal. 
• Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas dificuldades 
em explicar o seu raciocínio. 
• Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

 
Participação 
 

Nível Muito Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 
• Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
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 • Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
• Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 
elevado espírito democrático. 
• Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
 

Nível Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 
• Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
• Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
• Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 
• Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Suficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 
• Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
• Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
• Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 
• Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível Insuficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 
• Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
• Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
• Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
• Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar. 
 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível Muito Bom 
• Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 
• Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
• Age sempre eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um 
cidadão democrático, participativo e humanista.  
• Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
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digitais. 
• Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade 
e as regras de conduta da sala de aula). 
 

Nível Bom 
• Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
• Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
• Age eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um cidadão 
democrático, participativo e humanista.  
• Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 
• Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 
• Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
• Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
• Nem sempre age eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  
• Nem sempre adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 
• Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Insuficiente 
• Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
• Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
• Age, por vezes, eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  
• Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 
• Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Matemática /1º ano de escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 

Números e 
operações 35% 

 
 
 
 
 
 

Geometria e 

medida 35% 

 
 
 
 
 
 
Organização e 
tratamento de 

dados 30% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ficha de 
avaliação 
 
 
 
 
 
Observação 
direta do 
trabalho em 
sala de aula 
 
 
 
 
 
 
Resolução de 
problemas /  

exercícios 

 
 

A - Linguagem e 
Textos 

 
 

E – 
Relacionamento 

Interpessoal 
 
 
 

F- 
Desenvolvimento 

Pessoal e 
Autonomia 

 
 
 
 

C- Raciocínio e 
Resolução de 

Problemas 

Conhecimento 

Nível Muito Bom 
•Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais: 

Números e Operações  

Desenvolvimento do sentido e da compreensão dos números (números naturais inteiros até 

100) e das operações (adição e subtração recorrendo à representação horizontal), bem 

como da fluência do cálculo mental e escrito.  

Geometria e Medida  

Desenvolvimento da capacidade de visualização e da compreensão de propriedades de 

figuras planas e sólidos geométricos (triângulos, quadrados, retângulos e círculos nesses 

sólidos), identificando a sua posição no plano ou no espaço, e estabelecendo relações 

geométricas.  

Comparar e ordenar objetos de acordo com a grandeza comprimento e medi-los utilizando 

unidades de medida não convencionais 

Reconhecer e relacionar entre si o valor das moedas e notas da Zona Euro, e usá-las em 

contextos diversos. Reconhecer e relacionar entre si, intervalos de tempo (dia, semana, mês 

e ano) e identificar a hora como unidade de medida de tempo. 

Organização e Tratamento de Dados  

Desenvolvimento da capacidade de leitura, interpretação e compreensão de dados 

organizados na forma de tabelas, gráficos e diagramas, e realizam estudos em que recolhem 

dados de natureza variada — qualitativos e quantitativos discretos, e organizam e 

representam a informação recolhida. 

Resolução de problemas, Raciocínio e Comunicação  

Desenvolvimento da capacidade de resolver problemas em situações que convocam a 

mobilização das aprendizagens nos diversos domínios, e de analisar as estratégias e os 

resultados obtidos.  

Aperfeiçoamento da capacidade de raciocinar e de comunicar matematicamente, no 

formato oral e escrito, utilizando a linguagem matemática própria dos diversos conteúdos 

estudados, na expressão e discussão das suas ideias, procedimentos e raciocínios.  

•Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema.   
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•Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
•Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
•Realiza corretamente todas as tarefas 

Nível Bom 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais listadas no 
nível muito bom. 

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para resolução 
de situações-problema.   

 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim 
como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
Nível Suficiente  

 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais 
listadas no nível muito bom.  

 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como 
numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
Nível Insuficiente 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais 
listadas no nível muito bom.  

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   

 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo horizontal 
e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 
Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e objetiva, 
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recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem 
verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 
informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 
Nível Bom 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 

Nível Suficiente 
Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem por 
vezes clara e objetiva. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por vezes, 
explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 
Nível Insuficiente 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência. 
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Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 
raramente a linguagem verbal e não verbal. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 
dificuldades em explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 
elevado espírito democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

 

Nível Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Suficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível Insuficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 

 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
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 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar. 
 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível Muito Bom 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um 
cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta da sala de aula). 
 

Nível Bom 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um cidadão 
democrático, participativo e humanista.  

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 

 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 

 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Nem sempre adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 

 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 
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Nível Insuficiente 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age, por vezes, eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Matemática/ 2º ano 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
 

Números e 
Operações 

35% 
 
 
 
 
 

Geometria e 
Medidas 

35% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organização e 
tratamento de 

dados 
30% 

 

 
 

Ficha de 
avaliação 

 
Observação 

direta do 
trabalho em 
sala de aula 

 
Resolução de 
problemas / 

exercícios 

 
 
 

A - Linguagem e 
Textos 

 
E – Relacionamento 

Interpessoal 
 

F- Desenvolvimento 
Pessoal e 

Autonomia 
 

C- Raciocínio e 
Resolução de 

Problemas 

Conhecimento 

Nível Muito Bom 

 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais: 
Números e Operações  
Desenvolvimento do sentido e da compreensão dos números (números naturais inteiros 
até 999 e números fracionários representativos da unidade dividida em partes iguais) e 
das operações (adição, subtração, multiplicação – tabuadas do 2, 3, 4, 5 e 10 - e a divisão 
recorrendo à representação horizontal), bem como da fluência do cálculo mental e escrito.  
Geometria e Medida  
Desenvolvimento da capacidade de visualização e da compreensão de propriedades de 
figuras planas e sólidos geométricos (triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos e 
hexágonos e círculos nesses sólidos), identificando a sua posição no plano ou no espaço, e 
estabelecendo relações geométricas.  
Comparar e ordenar objetos de acordo com diferentes grandezas (comprimento, massa, 
capacidade e área) identificando e utilizando unidades de medida convencionais e não 
convencionais. 
Reconhecer e relacionar entre si o valor das moedas e notas da Zona Euro, e usá-las em 
contextos diversos. Reconhecer e relacionar entre si, intervalos de tempo (dia, semana, 
mês e ano) e identificar a hora como unidade de medida de tempo. 
Organização e Tratamento de Dados  
Desenvolvimento da capacidade de leitura, interpretação e compreensão de dados 
organizados na forma de tabelas, gráficos e diagramas, e realizam estudos em que 
recolhem dados de natureza variada — qualitativos e quantitativos discretos, e organizam 
e representam a informação recolhida.  
Resolução de problemas, Raciocínio e Comunicação  
Desenvolvimento da capacidade de resolver problemas em situações que convocam a 
mobilização das aprendizagens nos diversos domínios, e de analisar as estratégias e os 
resultados obtidos.  
Aperfeiçoamento da capacidade de raciocinar e de comunicar matematicamente, no 
formato oral e escrito, utilizando a linguagem matemática própria dos diversos conteúdos 
estudados, na expressão e discussão das suas ideias, procedimentos e raciocínios. 

 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema.   



617 
 

 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza corretamente todas as tarefas. 
Nível Bom 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, listadas no 
nível Muito Bom. 

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   

 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
Nível Suficiente  

 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, 
listadas no nível Muito Bom.  

 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
para resolução de situações-problema.   

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim 
como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

Nível Insuficiente 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, 
listadas no nível Muito Bom.  

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   

 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

 
 
 
 
 
 

Nível Muito Bom 
Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e 
objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
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Comunicação 
 
 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem 
verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 
informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 

Nível Bom 
Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 
Nível Suficiente 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
por vezes clara e objetiva. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por vezes, 
explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 
Nível Insuficiente 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência. 
Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 
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 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 
raramente a linguagem verbal e não verbal. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 
dificuldades em explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

Participação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 
elevado espírito democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Suficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos 
de âmbito escolar. 

Nível Insuficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 

 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 
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Responsabilidade 
 
 

Nível Muito Bom 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura 
dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos/caderno diário. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um 
cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade 
e as regras de conduta da sala de aula). 

Nível Bom 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um cidadão 
democrático, participativo e humanista.  

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 

 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 

 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Nem sempre adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 

 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Insuficiente 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
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apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age, por vezes, eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Matemática /3º ano de escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 

 
 
 

Números e 
Operações 

35% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geometria e 
Medida 35% 

 

 
 
Ficha de avaliação 
 
 
 
Observação direta do 
trabalho em sala de 
aula 
 
 
 
Resolução de 
problemas/exercícios 

 

A - Linguagem e 
Textos 

 

E – 
Relacionamento 

Interpessoal 
 

F- 
Desenvolvimento 

Pessoal e 
Autonomia 

 
 

B- Informação e 
Comunicação 

 
 

D – Pensamento 
Crítico e 

Pensamento 
Criativo 

Conhecimento 

Nível Muito Bom 

 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais: 

Números e Operações  
Desenvolvimento do sentido e da compreensão dos números (números naturais 
inteiros até à centena de milhar e números na representação de fração e decimal) e 
das operações (adição, subtração, multiplicação – tabuadas do 6, 7, 8 e 9 - e a divisão 
recorrendo à representação horizontal e vertical), bem como da fluência do cálculo 
mental e escrito.  
Geometria e Medida  
Desenvolvimento da capacidade de desenhar e descrever a posição de polígonos 
(triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos e hexágonos) recorrendo a 
coordenadas, em grelhas quadriculadas, assim como de identificar propriedades de 
figuras planas e de sólidos geométricos e fazer classificações, justificando os critérios 
utilizados. 
Medir comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas, utilizando e 
relacionando as unidades de medida do SI e fazer estimativas de medidas, em 
contextos diversos. 
Organização e Tratamento de Dados  
Desenvolvimento da capacidade de leitura, interpretação e compreensão de dados 
de natureza estatística, planeando e conduzindo investigações em que apliquem o 
ciclo da investigação estatística (formular questões, escolher métodos de recolha de 
dados, selecionar formas de organização e representação de dados, analisar e 
concluir). Exemplifica acontecimentos certos e impossíveis e acontecimentos 
possíveis (prováveis e pouco prováveis). 
Resolução de problemas, Raciocínio e Comunicação  
Desenvolvimento da capacidade de resolver problemas em situações que convocam 
a mobilização das aprendizagens nos diversos domínios, e de analisar as estratégias e 
os resultados obtidos.  
Aperfeiçoamento da capacidade de raciocinar e de comunicar matematicamente, no 
formato oral e escrito, utilizando a linguagem matemática própria dos diversos 
conteúdos estudados, na expressão e discussão das suas ideias, procedimentos e 
raciocínios. 
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Organização e 
Tratamento de 

Dados 30% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema.   

 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível Bom 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais 
listadas no nível muito bom.  

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   

 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
Nível Suficiente  

 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais listadas no nível muito bom.  

 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema.   

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
 

Nível Insuficiente 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais listadas no nível muito bom.  

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
para resolução de situações-problema.   

 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 
 

Comunicação Nível Muito Bom 
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Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 
escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico).  

 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e 
objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma 
inequívoca o seu raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 
Nível Bom 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da 
disciplina. 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 
a linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 
Nível Suficiente 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma 
linguagem por vezes clara e objetiva. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por 
vezes, explicar o seu raciocínio. 



625 
 

 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 
Nível Insuficiente 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 
escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na 
fluência. Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 
raramente a linguagem verbal e não verbal. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 
dificuldades em explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
 

Nível Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 

 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando espírito democrático. 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Suficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 

 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 
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espírito democrático. 

 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 
projetos de âmbito escolar. 

Nível Insuficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 

 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 
aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível Muito Bom 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar 
um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
 

Nível Bom 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando 
a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um 
cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 

 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 

 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
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 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido 
de se tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Nem sempre adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias 
e em ambientes digitais. 

 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

Nível Insuficiente 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação 
com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age, por vezes, eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de 
se tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e 
em ambientes digitais. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade 
e as regras de conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Matemática /4º ano de escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
 
 
Números e 
operações 

35% 

 
 
 
 
Geometria 

e medida 

35% 

 
 
 
Organização 

e 
tratamento 

de dados 
30% 

 
 

  
 
 
 
 

A - Linguagem e 
Textos 

 
C - Raciocínio e 
Resolução de 

Problemas 

 
E – Relacionamento 

Interpessoal 
 

F- Desenvolvimento 
Pessoal e Autonomia 

 

Conhecimento 

Nível Muito Bom 
 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais: 

Números e Operações  
Desenvolvimento do sentido e da compreensão dos números (números naturais inteiros até 
ao milhão e números na representação de fração, decimal e percentual) e das operações 
(adição, subtração, multiplicação e a divisão, recorrendo à representação horizontal e 
vertical), bem como da fluência do cálculo mental e escrito.  
Geometria e Medida  
Desenvolvimento da capacidade de desenhar e descrever a posição de polígonos (triângulos, 
quadrados, retângulos, pentágonos e hexágonos) recorrendo a coordenadas, em grelhas 
quadriculadas, identificando e classificando ângulos, assim como de identificar propriedades 
de figuras planas e de sólidos geométricos e fazer classificações, justificando os critérios 
utilizados. 
Medir comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas, utilizando e relacionando as 
unidades de medida do SI e fazer estimativas de medidas, em contextos diversos. 
Organização e Tratamento de Dados  
Desenvolvimento da capacidade de leitura, interpretação e compreensão de dados de 
natureza estatística, planeando e conduzindo investigações em que apliquem o ciclo da 
investigação estatística (formular questões, escolher métodos de recolha de dados, selecionar 
formas de organização e representação de dados, analisar e concluir). Exemplifica 
acontecimentos certos e impossíveis e acontecimentos possíveis (prováveis e pouco 
prováveis). 
Resolução de problemas, Raciocínio e Comunicação  
Desenvolvimento da capacidade de resolver problemas em situações que convocam a 
mobilização das aprendizagens nos diversos domínios, e de analisar as estratégias e os 
resultados obtidos.  
Aperfeiçoamento da capacidade de raciocinar e de comunicar matematicamente, no formato 
oral e escrito, utilizando a linguagem matemática própria dos diversos conteúdos estudados, 
na expressão e discussão das suas ideias, procedimentos e raciocínios. 

 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema.   
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
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vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
□ Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
 Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível Bom 
 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, listadas no 
nível muito bom. 
 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para resolução de 
situações-problema.   
 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim 
como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

Nível Suficiente  
 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, 
listadas no nível muito bom.  
 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   
 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como 
numa perspetiva interdisciplinar. 
 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
 

Nível Insuficiente 
 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, listadas 
no nível muito bom.  
 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   
 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 
 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 
 

Comunicação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na comunicação oral e escrita: 
 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e objetiva, 
recorrendo a vocabulário diversificado. 
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 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem verbal 
e não verbal. 
□ Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 
informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 
 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 

Nível Bom 
Na comunicação oral e escrita: 
 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 
escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 
 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando corretamente a 
informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu raciocínio. 
 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 

Nível Suficiente 
Na comunicação oral e escrita: 
 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem por 
vezes clara e objetiva. 
 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem 
verbal e não verbal. 
 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por vezes, 
explicar o seu raciocínio. 
 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 

Nível Insuficiente 
Na comunicação oral e escrita: 
 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 
 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência. Utiliza 
uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 
 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da disciplina. 
 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo raramente a 
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linguagem verbal e não verbal. 
 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas dificuldades 
em explicar o seu raciocínio. 
 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 
 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 
elevado espírito democrático. 
 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, quer 
nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
 

Nível Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 
 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando espírito 
democrático. 
 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Suficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 
 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 
 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível Insuficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 
 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação, quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar. 
 

 Nível Muito Bom 
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Responsabilidade 
 
 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 
 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
 Age sempre eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um 
cidadão democrático, participativo e humanista.  
 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 
□ Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta da sala de aula). 
 

Nível Bom 
 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos/caderno diário. 
 Age eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um cidadão 
democrático, participativo e humanista.  
 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 
 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 
 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
 Nem sempre age eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  
 Nem sempre adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 
 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Insuficiente 
 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
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 Age, por vezes, eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se tornar 
um cidadão democrático, participativo e humanista.  
 Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Estudo do Meio/1º ano de escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 

Ambiente 
25% 

 
 
 
 
 

Sociedade 
25% 

 
 
 
 

Tecnologia 
25% 

 
 
 
 
 

Ambiente/ 
Sociedade/ 
Tecnologia 

25% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ficha de 
avaliação 
 
 
 
 
 
Observação 
direta do 
trabalho em 
sala de aula 
 
 
 
 
 
 
Atividade 
Experimental 
 
 
 
Apresentação/ 
Expressão Oral 
 
 
 

 
A - Linguagem e 

Textos 
 

E – 
Relacionamento 

Interpessoal 
 

F- 
Desenvolvimento 

Pessoal e 
Autonomia 

 
B- Informação e 

Comunicação 
 

C- Raciocínio e 
Resolução de 

Problemas 
 

D – Pensamento 
Crítico e 

Pensamento 
Criativo 

 
G – Bem-estar, 

Saúde e Ambiente 
 

I – Saber 
Científico, Técnico 

e Tecnológico 

Conhecimento 

Nível Muito Bom 
•Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais: 

- Conhecimento de si próprio (partes do corpo e regras de higiene e de bem-estar físico e 
psicológico, alterações morfológicas,), desenvolvendo atitudes de autoestima e de 
autoconfiança. 
- Valorizar a sua identidade (principais símbolos nacionais - hino e bandeira) e raízes (árvore 
genealógica até à terceira geração), respeitando o território e o seu ordenamento (cidade, 
vila e aldeia).  
- Valorizar outros povos e outras culturas, reconhecendo a diversidade como fonte de 
aprendizagem para todos. 
- Identificar elementos naturais (seres vivos e formas não vivas; importância do Sol para a 
vida na Terra, desigual repartição entre oceanos e os continentes; preservação do ambiente; 
condições atmosféricas diárias), sociais (rotinas diárias de utilização dos espaços coletivos; 
profissões) e tecnológicos do meio envolvente e suas inter-relações.  
- Identificar acontecimentos relacionados com a história pessoal e familiar (linhas de 
tempo), localizando-os no espaço e no tempo, utilizando diferentes representações 
cartográficas (mapas e itinerários) e unidades de referência temporal (relações da 
anterioridade, posterioridade e simultaneidade). 
- Utilizar processos científicos simples na realização de atividades experimentais: relações 
lógicas de forma e de função de diferentes objetos de uso quotidiano (tesoura, agrafador, 
furador, espremedor, saca-rolhas, talheres, etc.); propriedades de diferentes materiais (Ex.: 
forma, textura, cor, sabor, cheiro, brilho, flutuabilidade, solubilidade). 
- Reconhecer o contributo da ciência para o progresso tecnológico e para a melhoria da 
qualidade de vida (rede elétrica, canalização de água, telecomunicações, …). 
- Assumir atitudes e valores que promovam uma participação cívica de forma responsável, 
solidária e crítica (situações e comportamentos de risco para a saúde e segurança individual 
e coletiva; número europeu de emergência médica – 112).  

 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema.   

 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
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Nível Bom 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais listadas no 
nível muito bom. 

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para resolução 
de situações-problema.   

 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

Nível Suficiente  

 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais 
listadas no nível muito bom.  

 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como 
numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
Nível Insuficiente 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais 
listadas no nível muito bom.  

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   

 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo horizontal 
e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 
Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e objetiva, 
recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem 
verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 
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informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 
Nível Bom 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu 
raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 
Nível Suficiente 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
por vezes clara e objetiva. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por vezes, 
explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 
Nível Insuficiente 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência. 
Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 
raramente a linguagem verbal e não verbal. 
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 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 
dificuldades em explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
um elevado espírito democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

 

Nível Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Suficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível Insuficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 

 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar. 
 

  Nível Muito Bom 
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Responsabilidade 
 
 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um 
cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade 
e as regras de conduta da sala de aula). 
 

Nível Bom 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um cidadão 
democrático, participativo e humanista.  

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 

 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 

 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Nem sempre adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 

 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Insuficiente 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
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apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age, por vezes, eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Estudo do Meio / 2º ano  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
Sociedade 

25% 
 
 
 
 

Natureza 
25% 

 
  
 
  
 
 
Tecnologia 

25% 
 
 
 
 

Sociedade/ 
Natureza/ 
Tecnologia 

25% 
 
  
 
 

 
 

Ficha de 
avaliação 

 
Observação 

direta do 
trabalho em 
sala de aula 

 
Atividade 

Experimental 
 

Apresentação/ 
Expressão Oral 

 
 

A - Linguagem e 
Textos 

 
E – Relacionamento 

Interpessoal 
 

F- Desenvolvimento 
Pessoal e Autonomia 

 
B- Informação e 

Comunicação 
 

C- Raciocínio e 
Resolução de 

Problemas 
 

D – Pensamento 
Crítico e Pensamento 

Criativo 
 

G – Bem-estar, Saúde 
e Ambiente 

 
I – Saber Científico, 

Técnico e Tecnológico 

Conhecimento 

Nível Muito Bom 

 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais: 
- Conhecimento de si próprio (principais órgãos - coração, pulmões, estômago e rins, ossos e 
músculos; bem-estar físico e psicológico, vacinação e medicamentos), desenvolvendo 
atitudes de autoestima e de autoconfiança;  
- Valorizar a sua identidade (múltiplas pertenças de cada pessoa a diferentes grupos e 
comunidades) e raízes, respeitando o território e o seu ordenamento (localizar Portugal, na 
Europa e no Mundo).  
- Valorizar outros povos e outras culturas, reconhecendo a diversidade como fonte de 
aprendizagem para todos. 
- Identificar elementos naturais (seres vivos -animais e plantas – e suas características; 
estados do tempo típicos das estações do ano; Ciclo da Água), sociais (instituições e serviços) 
e tecnológicos do meio envolvente e suas inter-relações.  
- Identificar acontecimentos relacionados com a história pessoal e familiar (Registo de 
Nascimento, Cartão de Cidadão, Boletim Individual de Saúde, Registo de Vacinações, 
fotografias pessoais, álbuns, etc), localizando-os no espaço e no tempo, utilizando diferentes 
representações cartográficas (mapas e itinerários) e unidades de referência temporal. 
- Utilizar processos científicos simples na realização de atividades experimentais 
(transformações causadas pelo aquecimento e arrefecimento de materiais; propriedades dos 
materiais). 
- Reconhecer o contributo da ciência para o progresso tecnológico e para a melhoria da 
qualidade de vida (meios de comunicação e informação pessoal e social) e suas vantagens e 
desvantagens.  
- Assumir atitudes e valores que promovam uma participação cívica de forma responsável, 
solidária e crítica (diálogo, da negociação e do compromisso na resolução pacífica de 
situações de conflito; Convenção sobre os Direitos da Criança; situações e comportamentos 
de risco para a saúde e segurança individual e coletiva; ameaças à biodiversidade e aos bens 
comuns da humanidade – água, ar, solo, … e procura de soluções).  

 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema.   

 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
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 Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza corretamente todas as tarefas. 
Nível Bom 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, listadas no 
nível Muito Bom  

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para resolução 
de situações-problema.   

 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim 
como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
Nível Suficiente  

 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, 
listadas no nível Muito Bom.  

 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como 
numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

Nível Insuficiente 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, 
listadas no nível Muito Bom.  

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   

 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e objetiva, 
recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem 
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verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 
informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 
Nível Bom 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 
escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando corretamente 
a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 

Nível Suficiente 
Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem por 
vezes clara e objetiva. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por vezes, 
explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 
Nível Insuficiente 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência. Utiliza 
uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo raramente a 
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linguagem verbal e não verbal. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas dificuldades 
em explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 
elevado espírito democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, quer 
nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Suficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível Insuficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 

 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar. 

 
Responsabilidade 

Nível Muito Bom 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
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guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um 
cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta da sala de aula). 

Nível Bom 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um cidadão 
democrático, participativo e humanista.  

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 

 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 

 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Nem sempre adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 

 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Insuficiente 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age, por vezes, eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
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tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação –Estudo do Meio / 3º ano de escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 

 
Sociedade 25% 

 
 
 

 
 

Natureza 25% 
 
 

 
 
 

Tecnologia 
25% 

 
 
 

 
 

Sociedade, 
Natureza e 
Tecnologia 

25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ficha de 
avaliação 
 
 
 
Observação 
direta do 
trabalho em 
sala de aula 
 
 
 
Atividade 
Experimental 

 
 
 

Apresentação/ 
Expressão Oral 

 

A - Linguagem e 
Textos 

 
E – 

Relacionamento 
Interpessoal 

 
F- 

Desenvolvimento 
Pessoal e 

Autonomia 

 
 

B- Informação e 
Comunicação 

 
 

C- Raciocínio e 
Resolução de 

Problemas 
 

D – Pensamento 
Crítico e 

Pensamento 
Criativo 

 
G – Bem-estar, 

Saúde e 
Ambiente 

 
I – Saber 

científico, 
Técnico e 

Conhecimento 

Nível Muito Bom 

 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais: 

- Adquirir um conhecimento de si próprio (procedimentos de primeiros socorros, 
desenvolvendo atitudes de autoestima e de autoconfiança;  
- Valorizar a sua identidade (naturalidade e nacionalidade) e raízes (história local), 
respeitando o território e o seu ordenamento (território continental e insular, o continente 
europeu e alguns estados europeus, localizando-os no mapa). 
- Valorizar outros povos e outras culturas, reconhecendo a diversidade como fonte de 
aprendizagem para todos;  
- Identificar elementos naturais (cadeias alimentares; continentes, oceanos, cadeias 
montanhosas, rios, florestas, desertos; movimentos de rotação e translação da Terra; fases da 
Lua; pontos cardeais), sociais e tecnológicos do meio envolvente e suas inter-relações;  
- Identificar acontecimentos relacionados com a história pessoal e familiar, local e nacional, 
localizando-os no espaço e no tempo, utilizando diferentes representações cartográficas e 
unidades de referência temporal (década, século e milénio e relaciona-as entre si e 
compreendendo as referências temporais a.C. e d.C);  
- Utilizar processos científicos simples na realização de atividades experimentais (fatores do 
ambiente - ar, luz, temperatura, água, solo - como condições indispensáveis a diferentes 
etapas da vida das plantas e dos animais; transformações reversíveis dos estados físicos; 
propagação da luz em diferentes materiais; aplicação de forças sobre um objeto; manusear 
elásticos, molas, interruptor, alavanca, roldana, e descobrir as suas funções, princípios e 
relações; efeito das forças de atração e repulsão na interação entre ímanes)  
- Reconhecer o contributo da ciência para o progresso tecnológico e para a melhoria da 
qualidade de vida (potencialidades da internet e das TIC e o papel dos media na propagação 
da informação);  
- Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para 
resolver situações e problemas do quotidiano; 
 - Assumir atitudes e valores que promovam uma participação cívica de forma responsável, 
solidária e crítica (diálogo, da negociação e do compromisso na resolução pacífica de 
situações de conflito; Convenção sobre os Direitos da Criança; situações e comportamentos 
de risco para a saúde - consumo de álcool, de tabaco e de outras drogas - e segurança 
individual e coletiva; ameaças à biodiversidade e aos ecossistemas; modificações ambientais - 
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tecnológico oceanos, desflorestação, incêndios, assoreamento, poluição; identificação de problemas 
ambientais ou sociais localmente e procura de soluções). 

 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema.   

 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza corretamente todas as tarefas. 
Nível Bom 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais.  

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para resolução 
de situações-problema.   

 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim 
como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
Nível Suficiente  

 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais.  

 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como 
numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
 

Nível Insuficiente 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais. 

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   

 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 
 

Comunicação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
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científico, técnico, artístico e tecnológico).  

 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e objetiva, 
recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem 
verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 
informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 
Nível Bom 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 
escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando corretamente 
a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 
Nível Suficiente 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem por 
vezes clara e objetiva. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por vezes, 
explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 
Nível Insuficiente 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 
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 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência. Utiliza 
uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo raramente a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas dificuldades 
em explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 
elevado espírito democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, quer 
nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
 

Nível Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Suficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível Insuficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
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 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar. 
 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível Muito Bom 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um 
cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta da sala de aula). 
 

Nível Bom 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um cidadão 
democrático, participativo e humanista.  

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 

 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 

 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Nem sempre adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 

 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
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conduta da sala de aula. 

Nível Insuficiente 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age, por vezes, eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se tornar 
um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Estudo do Meio / 4º ano de escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Ambiente 
25% 

 
 

Sociedade 
25% 

 
 

Tecnologia 
25% 

 
 

Ambiente/ 
Sociedade/ 
Tecnologia 

25% 

 
Ficha de 
avaliação 
 
Observação 
direta do 
trabalho em 
sala de aula 
 
Atividade 
Experimental 
 
Apresentação/ 
Expressão Oral 

A - Linguagem e 
Textos 

 
B- Informação e 

Comunicação 
 

C- Raciocínio e 
Resolução de 

Problemas 
 

D – Pensamento 
Crítico e 

Pensamento 
Criativo 

 
E – Relacionamento 

Interpessoal 
 

F- Desenvolvimento 
Pessoal e 

Autonomia 
 

G – Bem-estar, 
Saúde e Ambiente 

 
I – Saber Científico, 

Técnico e 
Tecnológico 

Conhecimento 

Nível Muito Bom 
• Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais: 

- Adquirir um conhecimento de si próprio (Sistemas Digestivo, Respiratório, Circulatório, 
Excretor e Reprodutivo; a adolescência; a pele), desenvolvendo atitudes de autoestima e 
de autoconfiança;  
- Valorizar a sua identidade e raízes (património natural e cultural local e nacional), 
respeitando o território e o seu ordenamento (União Europeia e alguns estados-membros 
europeus, localizando-os no mapa); 
- Valorizar outros povos e outras culturas, reconhecendo a diversidade como fonte de 
aprendizagem para todos (fluxos migratórios);  
- Identificar elementos naturais (plantas e animais em vias de extinção /extintos; Sistema 
Solar; representações cartográficas do relevo e hidrografia de Portugal), sociais e 
tecnológicos do meio envolvente e suas inter-relações;  
- Identificar acontecimentos relacionados com a história pessoal e familiar, local e 
nacional, localizando-os no espaço e no tempo, utilizando diferentes representações 
cartográficas e unidades de referência temporal (factos relevantes da História de 
Portugal); 
- Utilizar processos científicos simples na realização de atividades experimentais 
(eletricidade; produção de soluções tecnológicas reutilizando materiais); 
- Reconhecer o contributo da ciência para o progresso tecnológico e para a melhoria da 
qualidade de vida; 
- Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e 
para resolver situações e problemas do quotidiano (relação entre a distribuição 
geográfica no país e as atividades económicas associadas); 
 - Assumir atitudes e valores que promovam uma participação cívica de forma 
responsável, solidária e crítica (a Revolução do 25 de Abril como promotora de liberdades 
e direitos; Declaração Universal dos Direitos Humanos; impacto da atividade humana nos 
oceanos; relação entre o aumento da população mundial e as ameaças à biodiversidade e 
aos ecossistemas). 

• Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais para resolução de situações-problema.   
• Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
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vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
• Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
• Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível Bom 
• Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, listadas no 
nível muito bom. 
• Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para resolução 
de situações-problema.   
• Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
• Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 
• Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

Nível Suficiente  
• Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, 
listadas no nível muito bom.  
• Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
para resolução de situações-problema.   
• Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como 
numa perspetiva interdisciplinar. 
• Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 
• Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

Nível Insuficiente 
• Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, 
listadas no nível muito bom.  
• Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   
• Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo horizontal 
e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
• Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 
• Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na comunicação oral e escrita: 
• Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 
• Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e objetiva, 
recorrendo a vocabulário diversificado. 
• Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 
• Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem 
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verbal e não verbal. 
• Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 
informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 
• Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 

Nível Bom 
Na comunicação oral e escrita: 
• Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
• Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
• Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 
• Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 
• Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu raciocínio. 
• Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 

Nível Suficiente 
Na comunicação oral e escrita: 
• Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
• Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
por vezes clara e objetiva. 
• Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 
• Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 
• Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por vezes, 
explicar o seu raciocínio. 
• Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 

Nível Insuficiente 
Na comunicação oral e escrita: 
• Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 
• Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência. 
Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 
• Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da disciplina. 
• Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 
raramente a linguagem verbal e não verbal. 
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• Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas dificuldades 
em explicar o seu raciocínio. 
• Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 
• Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
• Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
• Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 
elevado espírito democrático. 
• Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 
• Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
• Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
• Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 
• Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Suficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 
• Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
• Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
• Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 
• Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível Insuficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 
• Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
• Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
• Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
• Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar. 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível Muito Bom 
• Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 
• Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
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trabalhos/caderno diário. 
• Age sempre eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um 
cidadão democrático, participativo e humanista.  
• Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 
• Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade 
e as regras de conduta da sala de aula). 

Nível Bom 
• Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
• Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
• Age eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um cidadão 
democrático, participativo e humanista.  
• Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 
• Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 
• Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
• Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
• Nem sempre age eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  
• Nem sempre adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 
• Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Insuficiente 
• Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
• Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
• Age, por vezes, eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  
• Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 
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• Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Inglês / 3º Ano 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 

Compreensão Oral 
(25%) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Compreensão 
escrita  
(25%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção/ 
Interação Oral 

 (25%) 
 
 
 
 

 

 
 
 Questionário de 
compreensão oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Questionário de 
compreensão escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grelha de registo 
 
 Apresentação oral 

 

 

 Dramatização/role-
playing, interação 

 
 Linguagens e 

textos 
 
 

 Informação e 
Comunicação 
 
 

 Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 

 

 

 Relacionamento 
interpessoal 

 

 

 Desenvolvimento 
Pessoal e 
Autonomia 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Conhecimento 

Nível Muito Bom 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais: 

 Saudações e apresentações elementares; identificação pessoal; países e 
nacionalidades; família; numerais cardinais até 50; dias da semana; meses do 
ano e estações do ano; escola e rotinas; jogos; meios de transporte; tempo 
atmosférico; cores e formas; vestuário; animais de estimação. 

Aplica, sempre de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona, sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, sempre com correção, todas as estruturas lexicais e gramaticais da 
língua inglesa. Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível Bom 
Adquire, embora não de forma plena, todos conhecimentos e conceitos previstos nas 
aprendizagens essenciais.  

 Saudações e apresentações elementares; identificação pessoal; países e 
nacionalidades; família; numerais cardinais até 50; dias da semana; meses do 
ano e estações do ano; escola e rotinas; jogos; meios de transporte; tempo 
atmosférico; cores e formas; vestuário; animais de estimação. 

Aplica, quase sempre de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos 
nas Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona, quase sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um 
modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, quase sempre com correção, todas as estruturas lexicais e 
gramaticais da língua inglesa. 
Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

Nível Suficiente  
Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais: 

 Saudações e apresentações elementares; identificação pessoal; países e 
nacionalidades; família; numerais cardinais até 50; dias da semana; meses do 
ano e estações do ano; escola e rotinas; jogos; meios de transporte; tempo 
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Produção/Interação 
Escrita 
(25%) 

 
 

em trabalhos/ 
projetos, … 
 
 
 
 
 Trabalho de 
pesquisa/ Produção 
de textos escritos 
 

atmosférico; cores e formas; vestuário; animais de estimação. 
Aplica, muitas vezes de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona, de forma eficaz, muitos conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, com correção, a maioria das estruturas lexicais e gramaticais da 
língua inglesa. 
Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

Nível Insuficiente 
Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais: 

 Saudações e apresentações elementares; identificação pessoal; países e 
nacionalidades; família; numerais cardinais até 50; dias da semana; meses do 
ano e estações do ano; escola e rotinas; jogos; meios de transporte; tempo 
atmosférico; cores e formas; vestuário; animais de estimação. 

Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
para resolução de situações-problema. 
Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
revelando dificuldade para o fazer numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, com correção, algumas estruturas lexicais e gramaticais da língua 
inglesa. Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na comunicação oral e escrita: 
Compreende, sem dificuldade, sons, entoações e ritmos da língua inglesa. 
Compreende, sem dificuldade, palavras e expressões/ frases simples. 
Produz, sem dificuldade, palavras e frases simples. 
Exprime-se sempre de forma adequada e clara, em contextos simples. 
Interage, sem dificuldade, com os outros, utilizando expressões/ frases simples. 
Demonstra autonomia na pesquisa, compreensão e partilha de resultados. 
Comunica com sentido crítico e criatividade. 

Nível Bom 
Na comunicação oral e escrita: 
Compreende, quase sempre sem dificuldade, sons, entoações e ritmos da língua 
inglesa. 
Compreende, quase sempre sem dificuldade, palavras e expressões/ frases simples. 
Produz, quase sempre sem dificuldade, palavras e frases simples. 
Exprime-se quase sempre de forma adequada e clara, em contextos simples. 
Interage, quase sempre sem dificuldade, com os outros, utilizando expressões/ frases 
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simples. 
Demonstra quase sempre autonomia na pesquisa, compreensão e partilha de 
resultados. 
Comunica quase sempre com sentido crítico e criatividade. 

Nível Suficiente 
Na comunicação oral e escrita: 
Compreende, com alguma dificuldade, sons, entoações e ritmos da língua inglesa. 
Compreende, com alguma dificuldade, palavras e expressões/ frases simples. 
Produz, com alguma dificuldade, palavras e frases simples. 
Exprime-se, por vezes, de forma adequada e clara, em contextos simples. 
Interage com os outros, com alguma dificuldade, utilizando expressões/ frases 
simples. 
Demonstra, algumas vezes, autonomia na pesquisa, compreensão e partilha de 
resultados. 
Comunica, por vezes, com sentido crítico e criatividade. 

Nível Insuficiente 
Na comunicação oral e escrita: 
Compreende, com muitas dificuldades, sons, entoações e ritmos da língua inglesa. 
Compreende, com dificuldades, palavras e expressões/ frases simples. 
Revela dificuldades em produzir palavras e frases simples. 
Exprime-se de forma pouco adequada e clara, em contextos simples. 
Manifesta muitas dificuldades na interação com os outros, não conseguindo utilizar 
expressões/ frases simples. 
Demonstra pouca autonomia na pesquisa, compreensão e partilha de resultados. 
Raramente comunica com sentido crítico e criatividade. 

 
Participação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 
Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático. 
Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 
Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
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Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, 
revelando um elevado espírito democrático. 
Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Suficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 
Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 
espírito democrático. 
Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 
projetos de âmbito escolar. 
 

Nível Insuficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 
Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das 
aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível Muito Bom 
Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

Nível Bom 
Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando 
a estrutura dos guiões pré-definidos. 
Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
Age eticamente, respeitando os outros. 
Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
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ambientes digitais. 
Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 
Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
Nem sempre age eticamente.  
Nem sempre adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias 
e em ambientes digitais. 
Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 
de conduta da sala de aula. 

Nível Insuficiente 
Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação 
com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
Age, por vezes, eticamente.  
Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e 
em ambientes digitais. 
Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade 
e as regras de conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Inglês / 4º Ano 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 

Compreensão Oral 
(25%) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Compreensão 
escrita  
(25%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção/ 
Interação Oral 

 (25%) 
 
 
 
 

 

 
 
 Questionário de 
compreensão oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Questionário de 
compreensão escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grelha de registo 
 
 Apresentação oral 

 

 

 Dramatização/role-
playing, interação 

 
 Linguagens e 

textos 
 
 

 Informação e 
Comunicação 
 
 

 Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 

 

 

 Relacionamento 
interpessoal 

 

 

 Desenvolvimento 
Pessoal e 
Autonomia 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Conhecimento 

Nível Muito Bom 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais: 

 Escola e rotinas escolares; objetos pessoais; corpo humano; comida e 
alimentação saudável; casa e cidade; animais; numerais cardinais até 100, 
numerais ordinais nas datas; as horas; os cinco sentidos. 

Aplica, sempre de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona, sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, sempre com correção, todas as estruturas lexicais e gramaticais da 
língua inglesa. Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível Bom 
Adquire, embora não de forma plena, todos conhecimentos e conceitos previstos nas 
aprendizagens essenciais.  

 Escola e rotinas escolares; objetos pessoais; corpo humano; comida e 
alimentação saudável; casa e cidade; animais; numerais cardinais até 100, 
numerais ordinais nas datas; as horas; os cinco sentidos. 

Aplica, quase sempre de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona, quase sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um 
modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, quase sempre com correção, todas as estruturas lexicais e 
gramaticais da língua inglesa. 
Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

Nível Suficiente  
Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais: 

 Escola e rotinas escolares; objetos pessoais; corpo humano; comida e 
alimentação saudável; casa e cidade; animais; numerais cardinais até 100, 
numerais ordinais nas datas; as horas; os cinco sentidos. 

Aplica, muitas vezes de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
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Produção/Interação 
Escrita 
(25%) 

 
 

em trabalhos/ 
projetos, … 
 
 
 
 
 Trabalho de 
pesquisa/ Produção 
de textos escritos 
 

Relaciona, de forma eficaz, muitos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal 
e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, com correção, a maioria das estruturas lexicais e gramaticais da 
língua inglesa. 
Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 

Nível Insuficiente 
Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais: 

 Escola e rotinas escolares; objetos pessoais; corpo humano; comida e 
alimentação saudável; casa e cidade; animais; numerais cardinais até 100, 
numerais ordinais nas datas; as horas; os cinco sentidos. 

Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais 
para resolução de situações-problema. 
Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
revelando dificuldade para o fazer numa perspetiva interdisciplinar.  
Mobiliza e aplica, com correção, algumas estruturas lexicais e gramaticais da língua 
inglesa. Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na comunicação oral e escrita: 
Compreende, sem dificuldade, frases e textos muito simples. 
Produz, sem dificuldade, um texto simples com vocabulário limitado. 
Exprime-se sempre de forma adequada e clara, em diferentes contextos. 
Interage, sem dificuldade, com os outros, utilizando expressões/ frases simples. 
Demonstra autonomia na pesquisa, compreensão e partilha de resultados. 
Comunica com sentido crítico e criatividade. 

Nível Bom 
Na comunicação oral e escrita: 
Compreende, quase sempre sem dificuldade, frases e textos muito simples. 
Produz, quase sempre sem dificuldade, um texto simples com vocabulário limitado. 
Exprime-se quase sempre de forma adequada e clara, em diferentes contextos. 
Interage, quase sempre sem dificuldade, com os outros, utilizando expressões/ frases 
simples. 
Demonstra quase sempre autonomia na pesquisa, compreensão e partilha de 
resultados. 
Comunica quase sempre com sentido crítico e criatividade. 

Nível Suficiente 
Na comunicação oral e escrita: 
Compreende, com alguma dificuldade, frases e textos muito simples. 
Produz, com alguma dificuldade, um texto simples com vocabulário limitado. 
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Exprime-se, por vezes, de forma adequada e clara, em diferentes contextos. 
Interage com os outros, com alguma dificuldade, utilizando expressões/ frases simples. 
Demonstra, algumas vezes, autonomia na pesquisa, compreensão e partilha de 
resultados. 
Comunica, por vezes, com sentido crítico e criatividade. 

Nível Insuficiente 
Na comunicação oral e escrita: 
Compreende, com dificuldades, frases e textos muito simples. 
Revela dificuldades em produzir um texto simples com vocabulário limitado. 
Exprime-se de forma pouco adequada e clara, em diferentes contextos. 
Manifesta muitas dificuldades na interação com os outros, não conseguindo utilizar 
expressões/ frases simples. 
Demonstra pouca autonomia na pesquisa, compreensão e partilha de resultados. 
Raramente comunica com sentido crítico e criatividade. 

 
Participação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 
Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
um elevado espírito democrático. 
Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 
Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
um elevado espírito democrático. 
Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Suficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 
Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, 
espírito democrático. 
Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos 
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projetos de âmbito escolar. 
Nível Insuficiente 

Na participação nas tarefas escolares: 
Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 

 

 
Responsabilida
de 
 
 

Nível Muito Bom 
Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura 
dos guiões pré-definidos. 
Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos/caderno diário. 
Age sempre eticamente, respeitando os outros. 
Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

Nível Bom 
Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
Age eticamente, respeitando os outros. 
Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 
Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 
de conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 
Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 
Nem sempre age eticamente.  
Nem sempre adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e 
em ambientes digitais. 
Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras 
de conduta da sala de aula. 
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Nível Insuficiente 
Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação 
com a apresentação dos trabalhos/caderno diário. 
Age, por vezes, eticamente.  
Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e 
em ambientes digitais. 
Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Educação Física/1º/2º ano de escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 

Perícias e 

Manipulações 

30% 

 

Deslocamentos 

e equilíbrios 

30% 

 

 

Jogos 

40% 

 
 

 
 
 
 

 

Observação 

direta do 

trabalho 

prático 

(individual e 

coletivo) 

 

 
 

A - Linguagem e 
Textos  

 
E – 

Relacionamento 
Interpessoal 

 
F- 

Desenvolvimento 
Pessoal e 

Autonomia 
 
 
 

G – Bem-estar, 
Saúde e Ambiente 

 
H – Sensibilidade 

Estética e Artística 
 

J – Consciência e 
Domínio do Corpo 

Conhecimento 

Nível Muito Bom 
•Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais: 
Perícias e Manipulações: 
- Realiza ações motoras básicas com aparelhos portáteis, segundo uma estrutura rítmica, 
encadeamento ou combinação de movimentos, conjugando as qualidades da ação própria ao 
efeito pretendido de movimentação do aparelho.  
Deslocamentos e equilíbrios: 
- Realiza, ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em aparelhos, segundo uma 
estrutura rítmica, encadeamento, ou combinação de movimentos, coordenando a sua ação 
para aproveitar as qualidades motoras possibilitadas pela situação em percursos que integram 
várias habilidades. 
Jogos: 
- Participa, nos jogos ajustando a iniciativa própria e as qualidades motoras na prestação às 
possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando habilidades 
básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos 
em jogos coletivos com bola, jogos de perseguição, jogos de oposição e jogos de raquete.  
• Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
• Manuseia sempre os materiais com rigor técnico. 

  Realiza corretamente todas as tarefas. 
Nível Bom 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais listadas no 
nível muito bom. 

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para resolução 
de situações-problema.   

 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim 
como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico. 
Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

Nível Suficiente  

 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais 
listadas no nível muito bom.  
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 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como 
numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico. 

 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
Nível Insuficiente 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais 
listadas no nível muito bom.  

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   

 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo horizontal 
e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico. 

 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 

Comunicação 
 
 

Nível Muito Bom 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios. 

 Utiliza adequadamente linguagem específica da disciplina. 

 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem 
verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 
informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 

Nível Bom 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios. 

 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem específica da disciplina. 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu raciocínio. 

Nível Suficiente 

 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem específica da disciplina. 

 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por vezes, 
explicar o seu raciocínio. 
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Nível Insuficiente 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios. 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência. Utiliza 
uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem específica da disciplina. 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo raramente 
a linguagem verbal e não verbal. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas dificuldades 
em explicar o seu raciocínio. 

 
Participação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 
elevado espírito democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Suficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível Insuficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
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 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar. 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível Muito Bom 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um 
cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade 
e as regras de conduta da sala de aula). 

Nível Bom 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais. 

 Age eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um cidadão 
democrático, participativo e humanista.  

 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 

 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta cuidado com os seus materiais. 

 Nem sempre age eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Insuficiente 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais. 

 Age, por vezes, eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Educação Física / 3º e 4º anos de escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

ÁREAS DE 
ATIVIDADE 

FÍSICA 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
 
 
 
Ginástica 30% 

 
  
 
 
 

Jogos 40% 
 
  
 
 
 
 

Dança 30% 
 
  
 
  
 
 

 

 
 
 
 
  

Observação 
direta do 
trabalho 
prático 
(individual e 
coletivo) 
 
 

 
 

 
A - Linguagem e 

Textos 
 
 

E – Relacionamento 
Interpessoal 

 
 

F- Desenvolvimento 
Pessoal e 

Autonomia 
 

G – Bem-estar, 
Saúde e Ambiente 
 
 

H – Sensibilidade 
Estética e Artística 

 
 

J – Consciência e 
Domínio do Corpo 

Conhecimento 

Nível Muito Bom 

 Adquire e executa plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais: 
Ginástica 
- Em percursos que integram várias habilidades, realiza as habilidades gímnicas básicas da 
Ginástica, em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, encadeando e/ou 
combinando as ações com fluidez e harmonia de movimento.  
Jogos 
- Participa nos JOGOS adequando a sua iniciativa e as suas qualidades motoras às 
possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando habilidades 
básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos 
em jogos coletivos com bola, jogos de perseguição, jogos de oposição e jogos de raquete. 
Atividades Rítmicas Expressivas (Dança) 
- Combina deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à expressão 
de motivos ou temas combinados com os colegas e professor, de acordo coma estrutura 
rítmica e melodia de composições musicais 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia sempre os materiais com rigor técnico. 

 Realiza corretamente todas as tarefas. 
Nível Bom 

Adquire e executa os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais 
listadas no nível muito bom.  

 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, 
assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico. 

 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
Nível Suficiente  

Adquire e executa a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais listadas no nível muito bom.  

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim 
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como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico. 

 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
 

Nível Insuficiente 
Adquire e executa alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais listadas no nível muito bom.  

 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo 
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico. 

 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 
 

Comunicação 
 
 

Nível Muito Bom 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios. 

 Utiliza adequadamente linguagem específica da disciplina. 

 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto, recorrendo a linguagem verbal e não 
verbal. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 
informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 
 

Nível Bom 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios. 

 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem específica da disciplina. 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu raciocínio. 

Nível Suficiente 

 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios. 

 Comunica muitas vezes de forma audível, utilizando uma linguagem por vezes clara e 
objetiva. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem específica da disciplina. 

 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por vezes, 
explicar o seu raciocínio. 
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Nível Insuficiente 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios. 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência. 
Utiliza uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem específica da disciplina. 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo 
raramente a linguagem verbal e não verbal. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas 
dificuldades em explicar o seu raciocínio. 

 
Participação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 
elevado espírito democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
 

Nível Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Suficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível Insuficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
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 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 

 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, 
quer nos projetos de âmbito escolar. 
 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível Muito Bom 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura 
dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os materiais. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um 
cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade 
e as regras de conduta da sala de aula). 
 

Nível Bom 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os materiais. 

 Age eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um cidadão 
democrático, participativo e humanista.  

 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 

 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta cuidado com os materiais. 

 Nem sempre age eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Insuficiente 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age, por vezes, eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  
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 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Educação Artística / 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
 
 
 

 
Apropriação e 

Reflexão 
30% 

 
 
 
 

Interpretação e 
Comunicação 

30% 
 
 

Experimentação 
e Criação 

40% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Observação 
direta do 
trabalho em 
sala de aula  
  
 

 
 

A - Linguagem e 
Textos 

 
 

E – Relacionamento 
Interpessoal 

 
 

F- Desenvolvimento 
Pessoal e 

Autonomia 
 
 

D – Pensamento 
Crítico e 

Pensamento 
Criativo 

 
 

H – Sensibilidade 
Estética e Artística 

 
 

J – Consciência e 
Domínio do Corpo 

 
 
 
 

Conhecimento 

Nível Muito Bom 
Adquire e executa plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas 
Aprendizagens Essenciais: 
Artes Visuais 
•Aprende os saberes da comunicação visual e compreende os sistemas simbólicos das 
diferentes linguagens artísticas, identificando e analisando, com um vocabulário específico e 
adequado, conceitos, contextos e técnicas em diferentes narrativas visuais, aplicando os 
saberes apreendidos em situações de observação e/ou da sua experimentação plástica, 
estimulando o desenvolvimento do seu estilo de representação.  
•De forma sistemática, organizada e globalizante, desenvolve as capacidades de apreensão e 
de interpretação, no contacto com os diferentes universos visuais, estimulando múltiplas 
leituras das diferentes circunstâncias culturais.  
• Conjuga a experiência pessoal, a reflexão, os conhecimentos adquiridos, na experimentação 
plástica de conceitos e de temáticas, procurando a criação de um sistema próprio de 
trabalho. (Re)inventa soluções para a criação de novas imagens, relacionando conceitos, 
materiais, meios e técnicas, imprimindo-lhe a sua intencionalidade e o desenvolvimento da 
sua expressividade. 
Música 
• Desenvolve competências referentes a processos de discriminação, análise, comparação de 
elementos sonoro-musicais com o propósito de permitir escolhas fundamentadas em relação 
ao fazer e ao ouvir musical, através de uma reflexão crítica sobre os universos musicais.  
• Desenvolve competências relativas à performance/execução musical, ou seja, cantar, tocar, 
movimentar, bem como as relativas a formas de comunicar/partilhar publicamente as 
performances e/ou criações.  
Expressão Dramática/Teatro 
• De forma sistemática, organizada e globalizante, desenvolve as capacidades de apreensão, 
descodificação e de interpretação dos códigos de leitura no contacto com diferentes 
universos dramáticos.  
• A partir da experiência pessoal, desenvolve a apreciação estética e artística, através dos 
processos de observação, descrição, discriminação, análise, síntese e juízo crítico (opiniões 
com critérios fundamentados), captando a especificidade contida na linguagem e construção 
dramáticas;  
• Conjuga a experiência pessoal, a reflexão, os conhecimentos adquiridos (conceitos), através 
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de exercícios e de técnicas específicas, para a expressão de conceitos e de temáticas, 
procurando a criação de um sistema próprio de trabalho.  
Dança 
• Desenvolve a apreciação estética e artística, através do desenvolvimento dos processos de 
observação, descrição, análise, síntese e juízo crítico, de uma forma sistemática, organizada e 
globalizante, através do contacto com diferentes universos coreográficos 
• Desenvolve as capacidades de expressão, comunicação e criatividade e a apropriação de 
conhecimentos da linguagem elementar da dança e da sua compreensão no contexto. 
• Integra intencional e progressivamente os materiais, meios, técnicas e conhecimentos 
proporcionadores de ocasiões de resolução de problemas na exploração e desenvolvimento 
de atividades expressivas. 
 
Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Manuseia sempre os materiais com rigor técnico. 
Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível Bom 
Adquire e executa os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais 
listadas no nível muito bom.  
Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim 
como numa perspetiva interdisciplinar. 
Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico. 
Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 

Nível Suficiente  
Adquire e executa a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais listadas no nível muito bom.  
Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como 
numa perspetiva interdisciplinar. 
Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico. 
Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
 

Nível Insuficiente 
Adquire e executa alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens 
essenciais listadas no nível muito bom.  
Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico. 
Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 
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Comunicação 
 
 

Nível Muito Bom 
Exprime-se sempre de forma clara e adequada nos domínios técnico, artístico e tecnológico.  
Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e objetiva, 
recorrendo a vocabulário diversificado.  
Utiliza adequadamente linguagem específica das diferentes áreas artísticas (Artes Visuais, 
Expressão Dramática/Teatro, Dança e Música). 
Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto, recorrendo a linguagem verbal e não 
verbal.  
Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 
 

Nível Bom 
Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada nos domínios técnico, artístico e 
tecnológico.  
Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 
Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem específica das diferentes áreas 
artísticas (Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro, Dança e Música). 
Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto, recorrendo a linguagem verbal 
e não verbal. 
Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 

Nível Suficiente 
Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada nos domínios técnico, artístico e 
tecnológico.  
Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem por 
vezes clara e objetiva. 
Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem específica das diferentes áreas artísticas 
(Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro, Dança e Música). 
Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto, recorrendo a linguagem verbal e 
não verbal. 
Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 

Nível Insuficiente 
Exprime-se de forma pouco clara e adequada nos domínios técnico, artístico e tecnológico.  
Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência. Utiliza 
uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 
Raramente utiliza de forma adequada linguagem específica das diferentes áreas artísticas 
(Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro, Dança e Música). 
Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto, recorrendo raramente a 
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linguagem verbal e não verbal. 
Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 
Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 
elevado espírito democrático. 
Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, quer 
nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
 

Nível Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 
Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 
Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 
Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Suficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 
Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 
Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 
Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível Insuficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 
Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 
Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 
Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar. 
 

 
Responsabilidade 
 

Nível Muito Bom 
Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 
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 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos. 
Age sempre eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um 
cidadão democrático, participativo e humanista.  
Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta da sala de aula). 
 

Nível Bom 
Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos. 
Age eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um cidadão 
democrático, participativo e humanista.  
Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 
Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 
Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 
Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos. 
Nem sempre age eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  
Nem sempre adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 
Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Insuficiente 
Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 
Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos. 
Age, por vezes, eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  
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Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 
Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Oferta Complementar / 1 CEB 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 
 

Cidadania 
Digital 25% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Investigar e 
Pesquisar 25% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Comunicar e 
Colaborar 25% 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Domínio 
funcional das 

TIC  

A - Linguagem e 
Textos 

 

E – 
Relacionamento 

Interpessoal 
 

F- 
Desenvolvimento 

Pessoal e 
Autonomia 

 
 

B- Informação e 
Comunicação 

 
 

I - Saber 
Científico, 
Técnico e 
Tecnológico 

Conhecimento 

Nível Muito Bom 

 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais: 
Cidadania Digital 
Expressa-se enquanto cidadão digital, manifestando um comportamento adequado à utilização 
das tecnologias digitais. 
Compreende a necessidade de práticas seguras na utilização de dispositivos digitais, 
nomeadamente no que se refere aos conceitos de privado/público. 
Tem consciência do impacto das TIC no seu dia a dia. 
Distingue, em contexto digital, situações reais e/ou ficcionadas. 
Investigar e Pesquisar 
Formula questões simples que permitam orientar a recolha de dados ou informações. 
Planifica estratégias de investigação e pesquisa a realizar online, utilizando os termos 
selecionados e relevantes de acordo com o tema a desenvolver, utilizando o computador e 
outros dispositivos.  
Identifica as potencialidades e principais funcionalidades de ferramentas para apoiar o 
processo de investigação e pesquisa online. 
Analisa a qualidade da informação recolhida e valida a informação recolhida junto do professor 
e outras fontes credíveis. 
Comunicar e Colaborar 
Identifica diferentes meios e aplicações (síncronos ou assíncronos) que permitam a 
comunicação e colaboração em suporte digital, com públicos conhecidos. 
Comunica (por texto, áudio, vídeo, etc.), utilizando ferramentas digitais, para expressar uma 
ideia ou opinião, explicar ou argumentar, no contexto das atividades de aprendizagem de 
diferentes áreas do currículo. 
Colabora com os colegas, utilizando ferramentas digitais, para criar de forma conjunta um 
produto digital. 
Apresenta e partilha os produtos desenvolvidos, utilizando meios digitais de comunicação e 
colaboração, utilizando espaços previamente preparados para o efeito. 
Criar e Inovar 
Utiliza as TIC para gerar ideias, planos e processos de modo a criar soluções para problemas do 
quotidiano e aumentar a compreensão do mundo que o rodeia. 
Compreende a importância, utiliza e transforma informação digital para produzir novos 
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Criar e Inovar 
25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

artefactos digitais.  

 
 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Realiza corretamente todas as tarefas. 
Nível Bom 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais listadas no 
nível muito bom.  

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para resolução 
de situações-problema.   

 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim 
como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia quase sempre os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
Nível Suficiente  

 Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais 
listadas no nível muito bom.  

 Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como 
numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
 

Nível Insuficiente 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais 
listadas no nível muito bom.  

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 
resolução de situações-problema.   

 Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo horizontal 
e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico. 

 Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas. 
 

Comunicação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na comunicação oral e escrita: 

 Gere adequadamente a tomada de vez na comunicação oral, com respeito pelos princípios 
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da cooperação e da cortesia. 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico).  

 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e objetiva, 
recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem 
verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 
informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu 
raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 
Nível Bom 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 
escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 
Nível Suficiente 

Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
por vezes clara e objetiva. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por vezes, 
explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 
Nível Insuficiente 
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Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência. Utiliza 
uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo raramente 
a linguagem verbal e não verbal. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas dificuldades 
em explicar o seu raciocínio. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

 
Participação 
 
 

Nível Muito Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 
elevado espírito democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, 
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
 

Nível Bom 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Suficiente 
Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível Insuficiente 
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Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 

 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar. 
 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível Muito Bom 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um 
cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta da sala de aula). 
 

Nível Bom 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um cidadão 
democrático, participativo e humanista.  

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 

 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 

 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  
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 Nem sempre adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 

 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Insuficiente 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age, por vezes, eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
regras de conduta da sala de aula. 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Apoio ao Estudo / 1CEB 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquisa, 
seleção e 
tratamento 
da 
informação 
100% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Observação 
direta do 
trabalho em 
sala de aula 

 

 
 
 
 
 
 
 

A - Linguagem e 
Textos 

 

E – 
Relacionamento 

Interpessoal 
 

F- 
Desenvolvimento 

Pessoal e 
Autonomia 

 
 

B- Informação e 
Comunicação 

 
 

D – Pensamento 
Crítico e 

Pensamento 
Criativo 

Conhecimento 

Nível Muito Bom 

 Adquire com muita facilidade o desenvolvimento de competências e metodologias 
facilitadoras do trabalho e estudo.  
 Desenvolve num nível muito bom metodologias de controlo, planeamento e organização, 
facilitadoras do estudo/pesquisa e da progressão nas aprendizagens.  

 Mobiliza/aplica diversas competências no tratamento de informação recebida e/ou 
pesquisada em função das necessidades, dos problemas e dos contextos.  
 Expõe com muita facilidade dúvidas e manifesta opiniões, explicita raciocínios e revela 
espírito crítico. 

 Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Realiza corretamente todas as tarefas. 

Nível Bom 

 Adquire com facilidade o desenvolvimento de competências e metodologias facilitadoras do 
trabalho e estudo.  
 Desenvolve num nível bom metodologias de controlo, planeamento e organização, 
facilitadoras do estudo/pesquisa e da progressão nas aprendizagens.  

 Mobiliza/aplica competências no tratamento de informação recebida e/ou pesquisada em 
função das necessidades, dos problemas e dos contextos.  
 Expõe com facilidade dúvidas e manifesta opiniões, explicita raciocínios e revela espírito 
crítico. 

 Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim 
como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta. 
Nível Suficiente  

 Adquire de forma satisfatória o desenvolvimento de competências e metodologias 
facilitadoras do trabalho e estudo.  
 Desenvolve num nível suficiente metodologias de controlo, planeamento e organização, 
facilitadoras do estudo/pesquisa e da progressão nas aprendizagens.  

 Mobiliza/aplica algumas competências no tratamento de informação recebida e/ou 
pesquisada em função das necessidades, dos problemas e dos contextos.  
 Expõe dúvidas e manifesta opiniões, explicita raciocínios e revela espírito crítico. 

 Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como 
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numa perspetiva interdisciplinar. 

 Realiza a maioria das tarefas de forma correta. 
 

Nível Insuficiente 

 Adquire o desenvolvimento de algumas competências e metodologias facilitadoras do 
trabalho e estudo.  
 Desenvolve num nível insuficiente metodologias de controlo, planeamento e organização, 
facilitadoras do estudo/pesquisa e da progressão nas aprendizagens.  

 Mobiliza/aplica, com muitas dificuldades, competências no tratamento de informação 
recebida e/ou pesquisada em função das necessidades, dos problemas e dos contextos.  
 Apresenta dificuldades em expor dúvidas e em manifestar opiniões, bem como em explicitar 
raciocínios e em revelar espírito crítico. 

 Apresenta dificuldades em relacionar conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e 
vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 

 Algumas vezes, realiza das tarefas de forma correta. 
 

Comunicação 
 
 

Nível Muito Bom 

 Na comunicação oral e escrita: 

 Gere adequadamente a tomada de vez na comunicação oral, com respeito pelos princípios da 
cooperação e da cortesia. 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico).  

 Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e objetiva, 
recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a linguagem 
verbal e não verbal. 

 Expõe com muita facilidade dúvidas e manifesta opiniões, explicita raciocínios e revela 
espírito crítico. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando corretamente a 
informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 
Nível Bom 

 Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, 
escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem 
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clara e objetiva, recorrendo a vocabulário diversificado. 

 Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Expõe dúvidas e manifesta opiniões, explicita raciocínios e revela espírito crítico. 

 Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando corretamente 
a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o seu raciocínio. 

 Comunica muitas vezes com criatividade e sentido crítico. 

Nível Suficiente 

 Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem por 
vezes clara e objetiva. 

 Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo, por vezes, 
explicar o seu raciocínio. 

 Esporadicamente, expõe dúvidas e manifesta opiniões. Por vezes, explicita alguns raciocínios. 

 Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 

Nível Insuficiente 

 Na comunicação oral e escrita: 

 Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência. Utiliza 
uma linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito. 

 Raramente utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da disciplina. 

 Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo raramente a 
linguagem verbal e não verbal. 

 Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando muitas dificuldades 
em explicar o seu raciocínio. 

 Expõe, muito dificilmente, dúvidas e opiniões. Raramente explicita os seus raciocínios. 

 Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 

 
 
 

Nível Muito Bom 

 Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 
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Participação 
 
 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um 
elevado espírito democrático. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, quer 
nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
 

Nível Bom 

 Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando 
espírito democrático. 

 Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

Nível Suficiente 

 Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência. 

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 

 Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito 
democrático. 

 Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível Insuficiente 

 Na participação nas tarefas escolares: 

 Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência. 

 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares. 

 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 

 Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer 
nos projetos de âmbito escolar. 
 

 

 
Responsabilidade 
 
 

Nível Muito Bom 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos 
guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um 
cidadão democrático, participativo e humanista.  
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 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e 
as regras de conduta da sala de aula). 
 

Nível Bom 

 Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação 
dos trabalhos/caderno diário. 

 Age eticamente, respeitando os outros, progredindo no sentido de se tornar um cidadão 
democrático, participativo e humanista.  

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes 
digitais. 

 Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Suficiente 

 Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não 
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos 
trabalhos/caderno diário. 

 Nem sempre age eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se 
tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Nem sempre adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 

 Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula. 

Nível Insuficiente 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a 
apresentação dos trabalhos/caderno diário. 

 Age, por vezes, eticamente, necessitando de maior comprometimento no sentido de se tornar 
um cidadão democrático, participativo e humanista.  

 Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em 
ambientes digitais. 

 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as 
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regras de conduta da sala de aula. 
VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Cidadania e Desenvolvimento – 5º ano de escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Direitos Humanos (25%) 
 
Interculturalidade (20%) 
 
 
Educação Ambiental (30%) 
 
Segurança Rodoviária (25%) 

Trabalho de 
pesquisa escrito 
/multimédia 

(rúbrica) 

 

Trabalho 
individual-
observação em 
aula 
(rúbrica) 
 
Trabalho de 
grupo 
(rúbrica) 
 
Trabalho de 
projeto 
(rúbrica) 
 
Apresentação 
oral  
(rúbrica) 
 

 

Questionário de 
auto e 
heteroavaliação 
 
 
 

 

Linguagem e textos 
Informação e 
comunicação 
 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 
Relacionamento 
interpessoal 
 
Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 
Sensibilidade estética 
e artística 
 
Saber científico, 
técnico e tecnológico 
 
Consciência e 
domínio do corpo 
 
Raciocínio e resolução 
de problemas 
 
 

Conhecimento 

Nível 5 

 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos para cada 
domínio de Cidadania. 

 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos para 
cada domínio de Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Relaciona, de forma adequada, todos os conhecimentos e conceitos numa 
perspetiva interdisciplinar.   

 Sustenta, de forma adequada, que todos devem reconhecer as liberdades 
fundamentais inerentes a todos os seres humano. 

Nível 4 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania. 

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Relaciona, a maioria dos conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
interdisciplinar. 

 Sustenta que todos devem reconhecer as liberdades fundamentais inerentes 
a todos os seres humano. 

Nível 3 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio 
de Cidadania. 

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Relaciona, alguns dos conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
interdisciplinar. 

 Sustenta, com alguma dificuldade, que todos devem reconhecer as 
liberdades fundamentais inerentes a todos os seres humano. 

Nível 2 

 Adquire poucos conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania. 

 Aplica poucos conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Relaciona, com dificuldade, os conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
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interdisciplinar.   

 Sustenta, de forma pouco adequada, que todos devem reconhecer as 
liberdades fundamentais inerentes a todos os seres humano. 

 

Nível 1 

 Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania. 

 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Não relaciona os conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
interdisciplinar.   

 Sustenta, de forma inadequada, o reconhecimento das liberdades 
fundamentais inerentes a todos os seres humano. 

Comunicação 
 
 
 

Nível 5 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Dá, de forma adequada, espaço aos outros para se expressarem. 

 Mostra, de forma adequada, respeito por opiniões ou ideias diferentes. 

 Trata todas as pessoas com respeito, independentemente da sua origem 
cultural. 

 Manifesta sempre disponibilidade para ter em conta informação 
contraditória ou incompleta, sem a rejeitar automaticamente nem se 
precipitar a tirar conclusões prematuras. 

Nível 4 

 Exprime-se, quase sempre, de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica com sentido crítico e criatividade. 

 Utiliza, com alguma frequência, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende, com alguma facilidade, perspetivas, 
organizando corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar 
e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Dá espaço aos outros para se expressarem. 
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 Mostra respeito por opiniões ou ideias diferentes. 

 Trata, a maioria das vezes, as pessoas com respeito, independentemente da 
sua origem cultural. 

 Manifesta, disponibilidade para ter em conta informação contraditória ou 
incompleta, sem a rejeitar automaticamente nem se precipitar a tirar 
conclusões prematuras. 

Nível 3 

 Exprime-se, algumas vezes, de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica com algum sentido crítico e criatividade. 

 Utiliza, com pouca frequência, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende, com alguma dificuldade, perspetivas, 
apresentando alguma desorganização na informação transmitida e, poucas 
vezes, consegue  
explicar e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Nem sempre dá espaço aos outros para se expressarem. 

 Mostra, de forma pouco adequada, respeito por opiniões ou ideias 
diferentes. 

 Nem sempre trata as pessoas de diferente origem cultural, com respeito. 

 Manifesta pouca disponibilidade para ter em conta informação contraditória 
ou incompleta, rejeitando-a, com alguma frequência, e precipitando-se a 
tirar conclusões prematuras. 

Nível 2 

 Exprime-se com muita dificuldade de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica com pouco sentido crítico e criatividade. 

 Raramente utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende, com muita dificuldade, perspetivas, 
apresentando desorganização na informação transmitida e, raramente 
consegue  
explicar e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Raramente dá espaço aos outros para se expressarem. 

 Mostra, de forma inadequada, respeito por opiniões ou ideias diferentes. 

 Raramente trata as pessoas de diferente origem cultural, com respeito. 

 Não manifesta disponibilidade para ter em conta informação contraditória 
ou incompleta, rejeitando-a, com alguma frequência, e precipitando-se a 
tirar conclusões prematuras. 
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Nível 1 

 Não consegue exprimir-se de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica sem sentido crítico e criatividade. 

 Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 

 É incapaz de argumentar, discutir e defender perspetivas, e nunca consegue  
explicar e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Não dá espaço aos outros para se expressarem. 

 Não mostra respeito por opiniões ou ideias diferentes. 

 É incapaz de tratar as pessoas de diferente origem cultural, com respeito. 

 É incapaz de manifestar disponibilidade para ter em conta informação 
contraditória ou incompleta, rejeitando-a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participação 

Nível 5 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 

 Respeita sempre as obrigações e responsabilidades relativas à cidadania 
ativa, seja a nível local, nacional ou global. 

 Respeita opiniões diferentes, revelando um elevado espírito democrático. 

 Encoraja sempre os elementos do grupo a expressar os seus pontos de vista 
e opiniões. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

 
Nível 4 

 Participa em todas as tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha com frequência ideias/estratégias, cooperando com os professores e 
os seus pares. 

 Respeita, quase sempre, as obrigações e responsabilidades relativas à 
cidadania ativa, seja a nível local, nacional ou global. 

 Respeita opiniões diferentes, revelando com frequência um espírito 
democrático. 

 Encoraja, com frequência, os elementos do grupo a expressar os seus pontos 
de vista e opiniões. 

 Manifesta, com alguma frequência, espírito de iniciativa, participando de 
forma pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos 
de âmbito escolar. 
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Nível 3 

 Participa, algumas vezes, em todas as tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha algumas ideias/estratégias, cooperando, por vezes, com os 
professores e os seus pares. 

 Respeita poucas vezes as obrigações e responsabilidades relativas à cidadania 
ativa, seja a nível local, nacional ou global. 

 Respeita algumas opiniões diferentes, revelando pouco espírito democrático. 

 Encoraja, algumas vezes, os elementos do grupo a expressar os seus pontos 
de vista e opiniões. 

 Manifesta algum espírito de iniciativa, participando de forma pouco 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 
 

Nível 2 

 Participa em poucas tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha com muita dificuldade ideias/estratégias, cooperando com muita 
dificuldade com os professores e os seus pares. 

 Respeita, com muita dificuldade, as obrigações e responsabilidades relativas 
à cidadania ativa, seja a nível local, nacional ou global. 

 Respeita, com muita dificuldade, opiniões diferentes, revelando pouco 
espírito democrático. 

 Encoraja, de forma pouco adequada, os elementos do grupo a expressar os 
seus pontos de vista e opiniões. 

 Manifesta reduzido espírito de iniciativa, participando de forma pouco 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível 1 

 Não participa nas tarefas com empenho e persistência. 

 Não partilha as ideias/estratégias, e não coopera com os professores e os 
seus pares. 

 É incapaz de respeitar as obrigações e responsabilidades relativas à cidadania 
ativa, seja a nível local, nacional ou global. 

 Não respeita opiniões diferentes, revelando pouco espírito democrático. 

 Não encoraja os elementos do grupo a expressar os seus pontos de vista e 
opiniões. 

 Manifesta falta de espírito de iniciativa, participando de forma pouco 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
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âmbito escolar. 
 

   

Responsabilidade 

Nível 5 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, 
a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

 

Nível 4 

 Cumpre quase sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta, com frequência, cuidado com os seus materiais, preocupando-se 
com a apresentação dos trabalhos. 

 Age com regularidade eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre frequentemente os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
 

Nível 3 

 Cumpre, poucas vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando, com alguma dificuldade a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, preocupando-se pouco com 
a apresentação dos trabalhos. 

 Poucas vezes age eticamente, respeitando os outros com alguma dificuldade. 

 Cumpre com alguma frequência os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

Nível 2 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos, com muita dificuldade. 

 Manifesta pouco cuidado com os seus materiais, preocupando-se muito 
pouco com a apresentação dos trabalhos. 

 Raramente age eticamente, desrespeitando, por vezes, os outros. 

 Cumpre com dificuldade os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
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Nível 1 

 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor e raramente 
respeita a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta pouco cuidado com os seus materiais, não se preocupando com a 
apresentação dos trabalhos. 

 Raramente age eticamente, desrespeitando, com alguma frequência, os 
outros. 

 Cumpre com muita dificuldade os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Cidadania e Desenvolvimento – 6º ano de escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Saúde (20%) 
 
Igualdade de Género (25%) 
 
Desenvolvimento 
Sustentável (35%) 
 
Instituições e Participação 
Democrática (20%) 

Trabalho de 
pesquisa escrito 
/multimédia 

(rúbrica) 

 

Trabalho 
individual-
observação em 
aula 
(rúbrica) 
 
Trabalho de 
grupo 
(rúbrica) 
 
Trabalho de 
projeto 
(rúbrica) 
 
Apresentação 
oral  
(rúbrica) 
 

 

Questionário de 
auto e 
heteroavaliação 
 
 
 

 

Linguagem e textos 
Informação e 
comunicação 
 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 
Relacionamento 
interpessoal 
 
Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 
Sensibilidade estética 
e artística 
 
Saber científico, 
técnico e tecnológico 
 
Consciência e 
domínio do corpo 
 
Raciocínio e resolução 
de problemas 
 
 

Conhecimento 

Nível 5 

 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos para cada 
domínio de Cidadania. 

 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos para 
cada domínio de Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Relaciona, de forma adequada, todos os conhecimentos e conceitos numa 
perspetiva interdisciplinar.   

 Sustenta, de forma adequada, que todos devem reconhecer as liberdades 
fundamentais inerentes a todos os seres humano. 

Nível 4 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania. 

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Relaciona, a maioria dos conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
interdisciplinar. 

 Sustenta que todos devem reconhecer as liberdades fundamentais inerentes 
a todos os seres humano. 

Nível 3 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio 
de Cidadania. 

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Relaciona, alguns dos conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
interdisciplinar. 

 Sustenta, com alguma dificuldade, que todos devem reconhecer as 
liberdades fundamentais inerentes a todos os seres humano. 

Nível 2 

 Adquire poucos conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania. 

 Aplica poucos conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Relaciona, com dificuldade, os conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
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interdisciplinar.   

 Sustenta, de forma pouco adequada, que todos devem reconhecer as 
liberdades fundamentais inerentes a todos os seres humano. 

 

Nível 1 

 Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania. 

 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Não relaciona os conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
interdisciplinar.   

 Sustenta, de forma inadequada, o reconhecimento das liberdades 
fundamentais inerentes a todos os seres humano. 

Comunicação 
 
 
 

Nível 5 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Dá, de forma adequada, espaço aos outros para se expressarem. 

 Mostra, de forma adequada, respeito por opiniões ou ideias diferentes. 

 Mostra sempre respeito pelas diferenças de género. 

 Trata todas as pessoas com respeito, independentemente da sua origem 
cultural. 

 Manifesta sempre disponibilidade para ter em conta informação 
contraditória ou incompleta, sem a rejeitar automaticamente nem se 
precipitar a tirar conclusões prematuras. 

Nível 4 

 Exprime-se, quase sempre, de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica com sentido crítico e criatividade. 

 Utiliza, com alguma frequência, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende, com alguma facilidade, perspetivas, 
organizando corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar 
e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 
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 Dá espaço aos outros para se expressarem. 

 Mostra respeito por opiniões ou ideias diferentes. 

 Trata, a maioria das vezes, as pessoas com respeito, independentemente da 
sua origem cultural. 

 Mostra frequentemente respeito pelas diferenças de género. 

 Manifesta, disponibilidade para ter em conta informação contraditória ou 
incompleta, sem a rejeitar automaticamente nem se precipitar a tirar 
conclusões prematuras. 

Nível 3 

 Exprime-se, algumas vezes, de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica com algum sentido crítico e criatividade. 

 Utiliza, com pouca frequência, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende, com alguma dificuldade, perspetivas, 
apresentando alguma desorganização na informação transmitida e, poucas 
vezes, consegue  
explicar e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Nem sempre dá espaço aos outros para se expressarem. 

 Mostra, de forma pouco adequada, respeito por opiniões ou ideias 
diferentes. 

 Nem sempre trata as pessoas de diferente origem cultural, com respeito. 

 Mostra, algumas vezes, respeito pelas diferenças de género. 

 Manifesta pouca disponibilidade para ter em conta informação contraditória 
ou incompleta, rejeitando-a, com alguma frequência, e precipitando-se a 
tirar conclusões prematuras. 

Nível 2 

 Exprime-se com muita dificuldade de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica com pouco sentido crítico e criatividade. 

 Raramente utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende, com muita dificuldade, perspetivas, 
apresentando desorganização na informação transmitida e, raramente 
consegue  
explicar e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Raramente dá espaço aos outros para se expressarem. 

 Mostra, de forma inadequada, respeito por opiniões ou ideias diferentes. 

 Raramente trata as pessoas de diferente origem cultural, com respeito. 
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 Mostra, poucas vezes, respeito pelas diferenças de género. 

 Não manifesta disponibilidade para ter em conta informação contraditória 
ou incompleta, rejeitando-a, com alguma frequência, e precipitando-se a 
tirar conclusões prematuras. 

Nível 1 

 Não consegue exprimir-se de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica sem sentido crítico e criatividade. 

 Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 

 É incapaz de argumentar, discutir e defender perspetivas, e nunca consegue  
explicar e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Não dá espaço aos outros para se expressarem. 

 Não mostra respeito por opiniões ou ideias diferentes. 

 É incapaz de tratar as pessoas de diferente origem cultural, com respeito. 

 Mostra-se incapaz de respeitar as diferenças de género. 

 É incapaz de manifestar disponibilidade para ter em conta informação 
contraditória ou incompleta, rejeitando-a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nível 5 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 

 Respeita sempre as obrigações e responsabilidades relativas à cidadania 
ativa, seja a nível local, nacional ou global. 

 Respeita opiniões diferentes, revelando um elevado espírito democrático. 

 Encoraja sempre os elementos do grupo a expressar os seus pontos de vista 
e opiniões. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

 
Nível 4 

 Participa em todas as tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha com frequência ideias/estratégias, cooperando com os professores e 
os seus pares. 

 Respeita, quase sempre, as obrigações e responsabilidades relativas à 
cidadania ativa, seja a nível local, nacional ou global. 

 Respeita opiniões diferentes, revelando com frequência um espírito 
democrático. 



707 
 

 
 

Participação 

 Encoraja, com frequência, os elementos do grupo a expressar os seus pontos 
de vista e opiniões. 

 Manifesta, com alguma frequência, espírito de iniciativa, participando de 
forma pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos 
de âmbito escolar. 

Nível 3 

 Participa, algumas vezes, em todas as tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha algumas ideias/estratégias, cooperando, por vezes, com os 
professores e os seus pares. 

 Respeita poucas vezes as obrigações e responsabilidades relativas à cidadania 
ativa, seja a nível local, nacional ou global. 

 Respeita algumas opiniões diferentes, revelando pouco espírito democrático. 

 Encoraja, algumas vezes, os elementos do grupo a expressar os seus pontos 
de vista e opiniões. 

 Manifesta algum espírito de iniciativa, participando de forma pouco 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 
 

Nível 2 

 Participa em poucas tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha com muita dificuldade ideias/estratégias, cooperando com muita 
dificuldade com os professores e os seus pares. 

 Respeita, com muita dificuldade, as obrigações e responsabilidades relativas 
à cidadania ativa, seja a nível local, nacional ou global. 

 Respeita, com muita dificuldade, opiniões diferentes, revelando pouco 
espírito democrático. 

 Encoraja, de forma pouco adequada, os elementos do grupo a expressar os 
seus pontos de vista e opiniões. 

 Manifesta reduzido espírito de iniciativa, participando de forma pouco 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível 1 

 Não participa nas tarefas com empenho e persistência. 

 Não partilha as ideias/estratégias, e não coopera com os professores e os 
seus pares. 

 É incapaz de respeitar as obrigações e responsabilidades relativas à cidadania 
ativa, seja a nível local, nacional ou global. 
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 Não respeita opiniões diferentes, revelando pouco espírito democrático. 

 Não encoraja os elementos do grupo a expressar os seus pontos de vista e 
opiniões. 

 Manifesta falta de espírito de iniciativa, participando de forma pouco 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 
 

   

Responsabilidade 

Nível 5 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, 
a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

 
Nível 4 

 Cumpre quase sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta, com frequência, cuidado com os seus materiais, preocupando-se 
com a apresentação dos trabalhos. 

 Age com regularidade eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre frequentemente os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
 

Nível 3 

 Cumpre, poucas vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando, com alguma dificuldade a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, preocupando-se pouco com 
a apresentação dos trabalhos. 

 Poucas vezes age eticamente, respeitando os outros com alguma dificuldade. 

 Cumpre com alguma frequência os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

Nível 2 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos, com muita dificuldade. 

 Manifesta pouco cuidado com os seus materiais, preocupando-se muito 
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pouco com a apresentação dos trabalhos. 

 Raramente age eticamente, desrespeitando, por vezes, os outros. 

 Cumpre com dificuldade os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

 

Nível 1 

 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor e raramente 
respeita a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta pouco cuidado com os seus materiais, não se preocupando com a 
apresentação dos trabalhos. 

 Raramente age eticamente, desrespeitando, com alguma frequência, os 
outros. 

 Cumpre com muita dificuldade os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
 

VOLTAR AO TOPO 

  



710 
 

Critérios de Avaliação – Cidadania e Desenvolvimento – 7º ano de escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Saúde (35%) 
 
Educação Ambiental 
(35%) 
 
 
Literacia Financeira e 
Educação para o Consumo 
(30%) 

Trabalho de 
pesquisa escrito 
/multimédia 

(rúbrica) 

 

Trabalho 
individual-
observação em 
aula 
(rúbrica) 
 
Trabalho de 
grupo 
(rúbrica) 
 
Trabalho de 
projeto 
(rúbrica) 
 
Apresentação 
oral  
(rúbrica) 
 

 

Questionário de 
auto e 
heteroavaliação 
 
 
 

 

Linguagem e textos 
Informação e 
comunicação 
 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 
Relacionamento 
interpessoal 
 
Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 
Sensibilidade estética 
e artística 
 
Saber científico, 
técnico e tecnológico 
 
Consciência e domínio 
do corpo 
 
Raciocínio e resolução 
de problemas 
 
 

Conhecimento 

Nível 5 

 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos para cada 
domínio de Cidadania. 

 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos para cada 
domínio de Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Relaciona, de forma adequada, todos os conhecimentos e conceitos numa 
perspetiva interdisciplinar.   

 Sustenta, de forma adequada, que todos devem reconhecer as liberdades 
fundamentais inerentes a todos os seres humano. 

Nível 4 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania. 

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Relaciona, a maioria dos conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
interdisciplinar. 

 Sustenta que todos devem reconhecer as liberdades fundamentais inerentes a 
todos os seres humano. 

Nível 3 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania. 

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Relaciona, alguns dos conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
interdisciplinar. 

 Sustenta, com alguma dificuldade, que todos devem reconhecer as liberdades 
fundamentais inerentes a todos os seres humano. 

Nível 2 

 Adquire poucos conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania. 

 Aplica poucos conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Relaciona, com dificuldade, os conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
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interdisciplinar.   

 Sustenta, de forma pouco adequada, que todos devem reconhecer as 
liberdades fundamentais inerentes a todos os seres humano. 

 

Nível 1 

 Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania. 

 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Não relaciona os conhecimentos e conceitos numa perspetiva interdisciplinar.   

 Sustenta, de forma inadequada, o reconhecimento das liberdades 
fundamentais inerentes a todos os seres humano. 

Comunicação 
 
 
 

Nível 5 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Dá, de forma adequada, espaço aos outros para se expressarem. 

 Mostra, de forma adequada, respeito por opiniões ou ideias diferentes. 

 Trata todas as pessoas com respeito, independentemente da sua origem 
cultural. 

 Manifesta sempre disponibilidade para ter em conta informação contraditória 
ou incompleta, sem a rejeitar automaticamente nem se precipitar a tirar 
conclusões prematuras. 

Nível 4 

 Exprime-se, quase sempre, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica com sentido crítico e criatividade. 

 Utiliza, com alguma frequência, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende, com alguma facilidade, perspetivas, 
organizando corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e 
clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Dá espaço aos outros para se expressarem. 

 Mostra respeito por opiniões ou ideias diferentes. 
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 Trata, a maioria das vezes, as pessoas com respeito, independentemente da 
sua origem cultural. 

 Manifesta, disponibilidade para ter em conta informação contraditória ou 
incompleta, sem a rejeitar automaticamente nem se precipitar a tirar 
conclusões prematuras. 

Nível 3 

 Exprime-se, algumas vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica com algum sentido crítico e criatividade. 

 Utiliza, com pouca frequência, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende, com alguma dificuldade, perspetivas, 
apresentando alguma desorganização na informação transmitida e, poucas 
vezes, consegue  
explicar e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Nem sempre dá espaço aos outros para se expressarem. 

 Mostra, de forma pouco adequada, respeito por opiniões ou ideias diferentes. 

 Nem sempre trata as pessoas de diferente origem cultural, com respeito. 

 Manifesta pouca disponibilidade para ter em conta informação contraditória 
ou incompleta, rejeitando-a, com alguma frequência, e precipitando-se a tirar 
conclusões prematuras. 

Nível 2 

 Exprime-se com muita dificuldade de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica com pouco sentido crítico e criatividade. 

 Raramente utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende, com muita dificuldade, perspetivas, 
apresentando desorganização na informação transmitida e, raramente 
consegue  
explicar e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Raramente dá espaço aos outros para se expressarem. 

 Mostra, de forma inadequada, respeito por opiniões ou ideias diferentes. 

 Raramente trata as pessoas de diferente origem cultural, com respeito. 

 Não manifesta disponibilidade para ter em conta informação contraditória ou 
incompleta, rejeitando-a, com alguma frequência, e precipitando-se a tirar 
conclusões prematuras. 

Nível 1 

 Não consegue exprimir-se de forma clara e adequada em diferentes domínios 
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(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica sem sentido crítico e criatividade. 

 Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 

 É incapaz de argumentar, discutir e defender perspetivas, e nunca consegue  
explicar e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Não dá espaço aos outros para se expressarem. 

 Não mostra respeito por opiniões ou ideias diferentes. 

 É incapaz de tratar as pessoas de diferente origem cultural, com respeito. 

 É incapaz de manifestar disponibilidade para ter em conta informação 
contraditória ou incompleta, rejeitando-a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participação 

Nível 5 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 

 Respeita sempre as obrigações e responsabilidades relativas à cidadania ativa, 
seja a nível local, nacional ou global. 

 Respeita opiniões diferentes, revelando um elevado espírito democrático. 

 Encoraja sempre os elementos do grupo a expressar os seus pontos de vista e 
opiniões. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

 
Nível 4 

 Participa em todas as tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha com frequência ideias/estratégias, cooperando com os professores e 
os seus pares. 

 Respeita, quase sempre, as obrigações e responsabilidades relativas à 
cidadania ativa, seja a nível local, nacional ou global. 

 Respeita opiniões diferentes, revelando com frequência um espírito 
democrático. 

 Encoraja, com frequência, os elementos do grupo a expressar os seus pontos 
de vista e opiniões. 

 Manifesta, com alguma frequência, espírito de iniciativa, participando de 
forma pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos 
de âmbito escolar. 

Nível 3 

 Participa, algumas vezes, em todas as tarefas com empenho e persistência. 
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 Partilha algumas ideias/estratégias, cooperando, por vezes, com os professores 
e os seus pares. 

 Respeita poucas vezes as obrigações e responsabilidades relativas à cidadania 
ativa, seja a nível local, nacional ou global. 

 Respeita algumas opiniões diferentes, revelando pouco espírito democrático. 

 Encoraja, algumas vezes, os elementos do grupo a expressar os seus pontos de 
vista e opiniões. 

 Manifesta algum espírito de iniciativa, participando de forma pouco pertinente 
e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
 

Nível 2 

 Participa em poucas tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha com muita dificuldade ideias/estratégias, cooperando com muita 
dificuldade com os professores e os seus pares. 

 Respeita, com muita dificuldade, as obrigações e responsabilidades relativas à 
cidadania ativa, seja a nível local, nacional ou global. 

 Respeita, com muita dificuldade, opiniões diferentes, revelando pouco espírito 
democrático. 

 Encoraja, de forma pouco adequada, os elementos do grupo a expressar os 
seus pontos de vista e opiniões. 

 Manifesta reduzido espírito de iniciativa, participando de forma pouco 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível 1 

 Não participa nas tarefas com empenho e persistência. 

 Não partilha as ideias/estratégias, e não coopera com os professores e os seus 
pares. 

 É incapaz de respeitar as obrigações e responsabilidades relativas à cidadania 
ativa, seja a nível local, nacional ou global. 

 Não respeita opiniões diferentes, revelando pouco espírito democrático. 

 Não encoraja os elementos do grupo a expressar os seus pontos de vista e 
opiniões. 

 Manifesta falta de espírito de iniciativa, participando de forma pouco 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 
 

   Responsabilidade Nível 5 
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 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

 

Nível 4 

 Cumpre quase sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta, com frequência, cuidado com os seus materiais, preocupando-se 
com a apresentação dos trabalhos. 

 Age com regularidade eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre frequentemente os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
 

Nível 3 

 Cumpre, poucas vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando, com alguma dificuldade a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, preocupando-se pouco com a 
apresentação dos trabalhos. 

 Poucas vezes age eticamente, respeitando os outros com alguma dificuldade. 

 Cumpre com alguma frequência os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

Nível 2 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando 
a estrutura dos guiões pré-definidos, com muita dificuldade. 

 Manifesta pouco cuidado com os seus materiais, preocupando-se muito pouco 
com a apresentação dos trabalhos. 

 Raramente age eticamente, desrespeitando, por vezes, os outros. 

 Cumpre com dificuldade os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

 

Nível 1 

 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor e raramente 
respeita a estrutura dos guiões pré-definidos. 
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 Manifesta pouco cuidado com os seus materiais, não se preocupando com a 
apresentação dos trabalhos. 

 Raramente age eticamente, desrespeitando, com alguma frequência, os outros. 

 Cumpre com muita dificuldade os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Cidadania e Desenvolvimento – 8º ano de escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Interculturalidade (20%) 
 
Direitos Humanos (30%) 
 Desenvolvimento 
Sustentável (30%) 
 
 
Media (20%) 

Trabalho de 
pesquisa escrito 
/multimédia 

(rúbrica) 

 

Trabalho 
individual-
observação em 
aula 
(rúbrica) 
 
Trabalho de 
grupo 
(rúbrica) 
 
Trabalho de 
projeto 
(rúbrica) 
 
Apresentação 
oral  
(rúbrica) 
 

 

Questionário de 
auto e 
heteroavaliação 
 
 
 

 

Linguagem e textos 
Informação e 
comunicação 
 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 
Relacionamento 
interpessoal 
 
Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 
Sensibilidade estética 
e artística 
 
Saber científico, 
técnico e tecnológico 
 
Consciência e domínio 
do corpo 
 
Raciocínio e resolução 
de problemas 
 
 

Conhecimento 

Nível 5 

 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos para cada 
domínio de Cidadania. 

 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos para cada 
domínio de Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Relaciona, de forma adequada, todos os conhecimentos e conceitos numa 
perspetiva interdisciplinar.   

 Sustenta, de forma adequada, que todos devem reconhecer as liberdades 
fundamentais inerentes a todos os seres humano. 

Nível 4 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania. 

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Relaciona, a maioria dos conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
interdisciplinar. 

 Sustenta que todos devem reconhecer as liberdades fundamentais inerentes a 
todos os seres humano. 

Nível 3 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio 
de Cidadania. 

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Relaciona, alguns dos conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
interdisciplinar. 

 Sustenta, com alguma dificuldade, que todos devem reconhecer as liberdades 
fundamentais inerentes a todos os seres humano. 

Nível 2 

 Adquire poucos conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania. 

 Aplica poucos conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Relaciona, com dificuldade, os conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
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interdisciplinar.   

 Sustenta, de forma pouco adequada, que todos devem reconhecer as 
liberdades fundamentais inerentes a todos os seres humano. 

 

Nível 1 

 Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania. 

 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Não relaciona os conhecimentos e conceitos numa perspetiva interdisciplinar.   

 Sustenta, de forma inadequada, o reconhecimento das liberdades 
fundamentais inerentes a todos os seres humano. 

Comunicação 
 
 
 

Nível 5 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Dá, de forma adequada, espaço aos outros para se expressarem. 

 Mostra, de forma adequada, respeito por opiniões ou ideias diferentes. 

 Trata todas as pessoas com respeito, independentemente da sua origem 
cultural. 

 Manifesta sempre disponibilidade para ter em conta informação contraditória 
ou incompleta, sem a rejeitar automaticamente nem se precipitar a tirar 
conclusões prematuras. 

Nível 4 

 Exprime-se, quase sempre, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica com sentido crítico e criatividade. 

 Utiliza, com alguma frequência, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende, com alguma facilidade, perspetivas, 
organizando corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e 
clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Dá espaço aos outros para se expressarem. 

 Mostra respeito por opiniões ou ideias diferentes. 
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 Trata, a maioria das vezes, as pessoas com respeito, independentemente da 
sua origem cultural. 

 Manifesta, disponibilidade para ter em conta informação contraditória ou 
incompleta, sem a rejeitar automaticamente nem se precipitar a tirar 
conclusões prematuras. 

Nível 3 

 Exprime-se, algumas vezes, de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica com algum sentido crítico e criatividade. 

 Utiliza, com pouca frequência, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende, com alguma dificuldade, perspetivas, 
apresentando alguma desorganização na informação transmitida e, poucas 
vezes, consegue  
explicar e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Nem sempre dá espaço aos outros para se expressarem. 

 Mostra, de forma pouco adequada, respeito por opiniões ou ideias diferentes. 

 Nem sempre trata as pessoas de diferente origem cultural, com respeito. 

 Manifesta pouca disponibilidade para ter em conta informação contraditória 
ou incompleta, rejeitando-a, com alguma frequência, e precipitando-se a tirar 
conclusões prematuras. 

Nível 2 

 Exprime-se com muita dificuldade de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica com pouco sentido crítico e criatividade. 

 Raramente utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende, com muita dificuldade, perspetivas, 
apresentando desorganização na informação transmitida e, raramente 
consegue  
explicar e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Raramente dá espaço aos outros para se expressarem. 

 Mostra, de forma inadequada, respeito por opiniões ou ideias diferentes. 

 Raramente trata as pessoas de diferente origem cultural, com respeito. 

 Não manifesta disponibilidade para ter em conta informação contraditória ou 
incompleta, rejeitando-a, com alguma frequência, e precipitando-se a tirar 
conclusões prematuras. 

Nível 1 

 Não consegue exprimir-se de forma clara e adequada em diferentes domínios 
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(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica sem sentido crítico e criatividade. 

 Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 

 É incapaz de argumentar, discutir e defender perspetivas, e nunca consegue  
explicar e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Não dá espaço aos outros para se expressarem. 

 Não mostra respeito por opiniões ou ideias diferentes. 

 É incapaz de tratar as pessoas de diferente origem cultural, com respeito. 

 É incapaz de manifestar disponibilidade para ter em conta informação 
contraditória ou incompleta, rejeitando-a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participação 

Nível 5 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 

 Respeita sempre as obrigações e responsabilidades relativas à cidadania ativa, 
seja a nível local, nacional ou global. 

 Respeita opiniões diferentes, revelando um elevado espírito democrático. 

 Encoraja sempre os elementos do grupo a expressar os seus pontos de vista e 
opiniões. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

 
Nível 4 

 Participa em todas as tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha com frequência ideias/estratégias, cooperando com os professores e 
os seus pares. 

 Respeita, quase sempre, as obrigações e responsabilidades relativas à 
cidadania ativa, seja a nível local, nacional ou global. 

 Respeita opiniões diferentes, revelando com frequência um espírito 
democrático. 

 Encoraja, com frequência, os elementos do grupo a expressar os seus pontos 
de vista e opiniões. 

 Manifesta, com alguma frequência, espírito de iniciativa, participando de 
forma pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos 
de âmbito escolar. 

Nível 3 

 Participa, algumas vezes, em todas as tarefas com empenho e persistência. 
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 Partilha algumas ideias/estratégias, cooperando, por vezes, com os 
professores e os seus pares. 

 Respeita poucas vezes as obrigações e responsabilidades relativas à cidadania 
ativa, seja a nível local, nacional ou global. 

 Respeita algumas opiniões diferentes, revelando pouco espírito democrático. 

 Encoraja, algumas vezes, os elementos do grupo a expressar os seus pontos 
de vista e opiniões. 

 Manifesta algum espírito de iniciativa, participando de forma pouco 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 
 

Nível 2 

 Participa em poucas tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha com muita dificuldade ideias/estratégias, cooperando com muita 
dificuldade com os professores e os seus pares. 

 Respeita, com muita dificuldade, as obrigações e responsabilidades relativas à 
cidadania ativa, seja a nível local, nacional ou global. 

 Respeita, com muita dificuldade, opiniões diferentes, revelando pouco espírito 
democrático. 

 Encoraja, de forma pouco adequada, os elementos do grupo a expressar os 
seus pontos de vista e opiniões. 

 Manifesta reduzido espírito de iniciativa, participando de forma pouco 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível 1 

 Não participa nas tarefas com empenho e persistência. 

 Não partilha as ideias/estratégias, e não coopera com os professores e os seus 
pares. 

 É incapaz de respeitar as obrigações e responsabilidades relativas à cidadania 
ativa, seja a nível local, nacional ou global. 

 Não respeita opiniões diferentes, revelando pouco espírito democrático. 

 Não encoraja os elementos do grupo a expressar os seus pontos de vista e 
opiniões. 

 Manifesta falta de espírito de iniciativa, participando de forma pouco 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 
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Responsabilidade 

Nível 5 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

 

Nível 4 

 Cumpre quase sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta, com frequência, cuidado com os seus materiais, preocupando-se 
com a apresentação dos trabalhos. 

 Age com regularidade eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre frequentemente os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
 

Nível 3 

 Cumpre, poucas vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando, com alguma dificuldade a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, preocupando-se pouco com a 
apresentação dos trabalhos. 

 Poucas vezes age eticamente, respeitando os outros com alguma dificuldade. 

 Cumpre com alguma frequência os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

Nível 2 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos, com muita dificuldade. 

 Manifesta pouco cuidado com os seus materiais, preocupando-se muito pouco 
com a apresentação dos trabalhos. 

 Raramente age eticamente, desrespeitando, por vezes, os outros. 

 Cumpre com dificuldade os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

 
Nível 1 

 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor e raramente 
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respeita a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta pouco cuidado com os seus materiais, não se preocupando com a 
apresentação dos trabalhos. 

 Raramente age eticamente, desrespeitando, com alguma frequência, os 
outros. 

 Cumpre com muita dificuldade os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
 

VOLTAR AO TOPO 
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Critérios de Avaliação – Cidadania e Desenvolvimento – 9º ano de escolaridade  
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

Igualdade de Género 
(40%) 
 
Sexualidade (35%) 
 
 Mundo do trabalho 
(25%) 

Trabalho de 
pesquisa escrito 
/multimédia 

(rúbrica) 

 

Trabalho 
individual-
observação em 
aula 
(rúbrica) 
 
Trabalho de 
grupo 
(rúbrica) 
 
Trabalho de 
projeto 
(rúbrica) 
 
Apresentação 
oral  
(rúbrica) 
 

 

Questionário de 
auto e 
heteroavaliação 
 
 
 

 

Linguagem e textos 
Informação e 
comunicação 
 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 
Relacionamento 
interpessoal 
 
Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 
Sensibilidade estética 
e artística 
 
Saber científico, 
técnico e tecnológico 
 
Consciência e domínio 
do corpo 
 
Raciocínio e resolução 
de problemas 
 
 

Conhecimento 

Nível 5 

 Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos para cada 
domínio de Cidadania. 

 Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos para cada 
domínio de Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Relaciona, de forma adequada, todos os conhecimentos e conceitos numa 
perspetiva interdisciplinar.   

 Sustenta, de forma adequada, que todos devem reconhecer as liberdades 
fundamentais inerentes a todos os seres humano. 

Nível 4 

 Adquire os conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania. 

 Aplica os conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de Cidadania, 
na resolução de situações -problema. 

 Relaciona, a maioria dos conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
interdisciplinar. 

 Sustenta que todos devem reconhecer as liberdades fundamentais inerentes a 
todos os seres humano. 

Nível 3 

 Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania. 

 Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Relaciona, alguns dos conhecimentos e conceitos numa perspetiva 
interdisciplinar. 

 Sustenta, com alguma dificuldade, que todos devem reconhecer as liberdades 
fundamentais inerentes a todos os seres humano. 

Nível 2 

 Adquire poucos conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania. 

 Aplica poucos conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Relaciona, com dificuldade, os conhecimentos e conceitos numa perspetiva 



725 
 

interdisciplinar.   

 Sustenta, de forma pouco adequada, que todos devem reconhecer as 
liberdades fundamentais inerentes a todos os seres humano. 

 

Nível 1 

 Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania. 

 Não aplica os conhecimentos e conceitos previstos para cada domínio de 
Cidadania, na resolução de situações -problema. 

 Não relaciona os conhecimentos e conceitos numa perspetiva interdisciplinar.   

 Sustenta, de forma inadequada, o reconhecimento das liberdades fundamentais 
inerentes a todos os seres humano. 

Comunicação 
 
 
 

Nível 5 

 Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 

 Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Dá, de forma adequada, espaço aos outros para se expressarem. 

 Mostra, de forma adequada, respeito por opiniões ou ideias diferentes. 

 Mostra sempre respeito pelas diferenças de género. 

 Trata todas as pessoas com respeito, independentemente da sua origem 
cultural. 

 Manifesta sempre disponibilidade para ter em conta informação contraditória 
ou incompleta, sem a rejeitar automaticamente nem se precipitar a tirar 
conclusões prematuras. 

Nível 4 

 Exprime-se, quase sempre, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica com sentido crítico e criatividade. 

 Utiliza, com alguma frequência, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende, com alguma facilidade, perspetivas, organizando 
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de 
forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Dá espaço aos outros para se expressarem. 



726 
 

 Mostra respeito por opiniões ou ideias diferentes. 

 Trata, a maioria das vezes, as pessoas com respeito, independentemente da sua 
origem cultural. 

 Mostra frequentemente respeito pelas diferenças de género. 

 Manifesta, disponibilidade para ter em conta informação contraditória ou 
incompleta, sem a rejeitar automaticamente nem se precipitar a tirar 
conclusões prematuras. 
 
 

Nível 3 

 Exprime-se, algumas vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica com algum sentido crítico e criatividade. 

 Utiliza, com pouca frequência, linguagem científica/específica da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende, com alguma dificuldade, perspetivas, 
apresentando alguma desorganização na informação transmitida e, poucas 
vezes, consegue  
explicar e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Nem sempre dá espaço aos outros para se expressarem. 

 Mostra, de forma pouco adequada, respeito por opiniões ou ideias diferentes. 

 Nem sempre trata as pessoas de diferente origem cultural, com respeito. 

 Mostra, algumas vezes, respeito pelas diferenças de género. 

 Manifesta pouca disponibilidade para ter em conta informação contraditória ou 
incompleta, rejeitando-a, com alguma frequência, e precipitando-se a tirar 
conclusões prematuras. 

Nível 2 

 Exprime-se com muita dificuldade de forma clara e adequada em diferentes 
domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica com pouco sentido crítico e criatividade. 

 Raramente utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 

 Argumenta, discute e defende, com muita dificuldade, perspetivas, 
apresentando desorganização na informação transmitida e, raramente 
consegue  
explicar e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Raramente dá espaço aos outros para se expressarem. 

 Mostra, de forma inadequada, respeito por opiniões ou ideias diferentes. 

 Raramente trata as pessoas de diferente origem cultural, com respeito. 



727 
 

 Mostra, poucas vezes, respeito pelas diferenças de género. 

 Não manifesta disponibilidade para ter em conta informação contraditória ou 
incompleta, rejeitando-a, com alguma frequência, e precipitando-se a tirar 
conclusões prematuras. 

Nível 1 

 Não consegue exprimir-se de forma clara e adequada em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 

 Comunica sem sentido crítico e criatividade. 

 Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina. 

 É incapaz de argumentar, discutir e defender perspetivas, e nunca consegue  
explicar e clarificar de forma inequívoca o seu raciocínio. 

 Não dá espaço aos outros para se expressarem. 

 Não mostra respeito por opiniões ou ideias diferentes. 

 É incapaz de tratar as pessoas de diferente origem cultural, com respeito. 

 Mostra-se incapaz de respeitar as diferenças de género. 

 É incapaz de manifestar disponibilidade para ter em conta informação 
contraditória ou incompleta, rejeitando-a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nível 5 

 Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência. 

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 

 Respeita sempre as obrigações e responsabilidades relativas à cidadania ativa, 
seja a nível local, nacional ou global. 

 Respeita opiniões diferentes, revelando um elevado espírito democrático. 

 Encoraja sempre os elementos do grupo a expressar os seus pontos de vista e 
opiniões. 

 Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e 
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

 
Nível 4 

 Participa em todas as tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha com frequência ideias/estratégias, cooperando com os professores e os 
seus pares. 

 Respeita, quase sempre, as obrigações e responsabilidades relativas à cidadania 
ativa, seja a nível local, nacional ou global. 

 Respeita opiniões diferentes, revelando com frequência um espírito 
democrático. 
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Participação 

 Encoraja, com frequência, os elementos do grupo a expressar os seus pontos de 
vista e opiniões. 

 Manifesta, com alguma frequência, espírito de iniciativa, participando de forma 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 
 

Nível 3 

 Participa, algumas vezes, em todas as tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha algumas ideias/estratégias, cooperando, por vezes, com os professores 
e os seus pares. 

 Respeita poucas vezes as obrigações e responsabilidades relativas à cidadania 
ativa, seja a nível local, nacional ou global. 

 Respeita algumas opiniões diferentes, revelando pouco espírito democrático. 

 Encoraja, algumas vezes, os elementos do grupo a expressar os seus pontos de 
vista e opiniões. 

 Manifesta algum espírito de iniciativa, participando de forma pouco pertinente 
e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 
 

Nível 2 

 Participa em poucas tarefas com empenho e persistência. 

 Partilha com muita dificuldade ideias/estratégias, cooperando com muita 
dificuldade com os professores e os seus pares. 

 Respeita, com muita dificuldade, as obrigações e responsabilidades relativas à 
cidadania ativa, seja a nível local, nacional ou global. 

 Respeita, com muita dificuldade, opiniões diferentes, revelando pouco espírito 
democrático. 

 Encoraja, de forma pouco adequada, os elementos do grupo a expressar os seus 
pontos de vista e opiniões. 

 Manifesta reduzido espírito de iniciativa, participando de forma pouco 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 

Nível 1 

 Não participa nas tarefas com empenho e persistência. 

 Não partilha as ideias/estratégias, e não coopera com os professores e os seus 
pares. 

 É incapaz de respeitar as obrigações e responsabilidades relativas à cidadania 
ativa, seja a nível local, nacional ou global. 
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 Não respeita opiniões diferentes, revelando pouco espírito democrático. 

 Não encoraja os elementos do grupo a expressar os seus pontos de vista e 
opiniões. 

 Manifesta falta de espírito de iniciativa, participando de forma pouco 
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de 
âmbito escolar. 
 

   

Responsabilidade 

Nível 5 

 Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a 
estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a 
apresentação dos trabalhos. 

 Age sempre eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a 
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

Nível 4 

 Cumpre quase sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta, com frequência, cuidado com os seus materiais, preocupando-se com 
a apresentação dos trabalhos. 

 Age com regularidade eticamente, respeitando os outros. 

 Cumpre frequentemente os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
 

Nível 3 

 Cumpre, poucas vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, 
respeitando, com alguma dificuldade a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta algum cuidado com os seus materiais, preocupando-se pouco com a 
apresentação dos trabalhos. 

 Poucas vezes age eticamente, respeitando os outros com alguma dificuldade. 

 Cumpre com alguma frequência os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

Nível 2 

 Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando 
a estrutura dos guiões pré-definidos, com muita dificuldade. 

 Manifesta pouco cuidado com os seus materiais, preocupando-se muito pouco 
com a apresentação dos trabalhos. 
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 Raramente age eticamente, desrespeitando, por vezes, os outros. 

 Cumpre com dificuldade os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 

 

Nível 1 

 Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor e raramente respeita 
a estrutura dos guiões pré-definidos. 

 Manifesta pouco cuidado com os seus materiais, não se preocupando com a 
apresentação dos trabalhos. 

 Raramente age eticamente, desrespeitando, com alguma frequência, os outros. 

 Cumpre com muita dificuldade os seus deveres de aluno (designadamente, a 
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula). 
 

VOLTAR AO TOPO 
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RUBRICAS 
 

As rubricas de avaliação têm por finalidade apoiar a avaliação das produções e desempenhos dos 

alunos e deverão incluir um conjunto de critérios, que traduzam o que é desejável que eles aprendam. 

Para cada critério são definidos níveis de desempenho, isto é, orientações para que os alunos possam 

regular e autorregular os seus progressos nas aprendizagens e obter feedback. 

Para tarefas com caráter transversal, tais como: Trabalho de Grupo, Apresentação Oral, Debate, 

Trabalho de Pesquisa, Trabalho do Aluno em Sala de Aula e Trabalho de Projeto, as rubricas devem ser 

gerais, aplicáveis a qualquer ano de escolaridade ou disciplina. Para tarefas mais especificas de cada área 

disciplinar, estas devem ser elaboradas pelos docentes dessa área. 

Rubricas De Avaliação Transversais às Várias Áreas Disciplinares (GERAIS) 
 Rubricas Critérios 

1 
Trabalho do Aluno em Sala 

de Aula 

Conhecimento Comunicação Participação Responsabilidade 

2 Trabalho de Pesquisa 

Conhecimento 

(Completude e 

Conteúdo) 

Comunicação 

(Rigor e 

Organização) 

Participação 

(Cooperação e 

Espírito Crítico) 

 

Responsabilidade 

3 Trabalho de Grupo 
Conhecimento 

(Apropriação) 

Comunicação 

(Correção) 

Participação 

(Relacionamento) 

Responsabilidade 

4 Trabalho de Projeto 

Conhecimento 

(Problematização 

e Aplicação) 

Comunicação 

(Criatividade e 

Apresentação) 

Participação 

(Intervenção e 

Cooperação) 

Responsabilidade 

(Postura e 

Autonomia) 

5 Apresentação oral 

Conhecimento 

(Conteúdo e 

Correção) 

Comunicação 

(Clareza e 

Postura) 

Participação  Responsabilidade 

6 Debate 
Conhecimento 

(Argumentação) 

Comunicação 

(Correção) 

Participação  Responsabilidade 

(Cooperação) 

 

Na coluna  mais à esquerda das tabelas que se seguem a ponderação (%) apresentada  é meramente 

indicativa devendo a mesma ser, casuisticamente,   discutida e  definida com a participação dos alunos.

bookmark://_Toc39650868/
bookmark://_Toc39650869/
bookmark://_Toc39650870/
bookmark://_Toc39650874/
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(1) Rubrica de Avaliação Geral- TRABALHO DO ALUNO EM SALA DE AULA 

Critérios transversais e 

da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

18-20 14-17 10-13 8-9 1-7 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

 

Conhecimento 

25% 

 

- Realiza corretamente 

todas as tarefas. 

- Aplica de forma 

adequada os 

conhecimentos. 

- Realiza frequentemente e de 

forma correta todas as tarefas. 

- Aplica de forma adequada os 

conhecimentos. 

- Realiza corretamente a 

maioria das tarefas. 

- Aplica a maioria dos 

conhecimentos de forma 

adequada. 

- Realiza, por vezes, de forma 

correta as tarefas. 

- Aplica alguns conhecimentos 

de forma adequada. 

- Não realiza corretamente as 

tarefas. 

- Aplica de forma adequada os 

conhecimentos. 

 

Comunicação 

25% 

 

 

- Expressa-se sempre de 

forma adequada, 

utilizando linguagem 

específica da disciplina. 

- Expressa-se quase sempre de 

forma adequada, utilizando 

linguagem específica da 

disciplina. 

- Expressa-se algumas vezes 

de forma adequada, 

utilizando linguagem 

específica da disciplina. 

- Expressa-se poucas vezes 

forma adequada. 

- Não consegue expressar-se de 

forma adequada. 

 

 

Participação 

25% 

 

 

 

- Cumpre sempre as 

regras da comunicação 

oral. 

- Participa em todas as 

tarefas com elevado 

empenho e persistência. 

- Manifesta sempre 

espírito de iniciativa, 

participando de forma 

pertinente nas tarefas 

da aula. 

- Cumpre quase sempre as 

regras da comunicação oral. 

- Participa em todas as tarefas 

com empenho e persistência. 

- Manifesta quase sempre 

espírito de iniciativa, 

participando de forma 

pertinente nas tarefas da aula. 

- Cumpre muitas vezes as 

regras da comunicação oral. 

- Participa na maioria das 

tarefas com empenho e 

persistência. 

- Manifesta espírito de 

iniciativa, participando 

algumas vezes de forma 

pertinente nas tarefas da 

aula. 

- Cumpre algumas vezes as 

regras da comunicação oral. 

- Participa em algumas tarefas 

com pouco empenho e 

persistência. 

- Manifesta poucas vezes 

espírito de iniciativa e 

raramente participa nas tarefas 

da aula. 

- Cumpre poucas vezes as regras 

da comunicação oral. 

- Raramente participa nas 

tarefas propostas. 

- Não manifesta espírito de 

iniciativa. 

 

 

Responsabilidade 

25% 

 

 

- Cumpre sempre as 

regras de conduta da 

sala de aula. 

- Apresenta sempre o 

material necessário à 

disciplina. 

- É sempre pontual e 

assíduo. 

- Cumpre frequente. as regras 

de conduta da sala de aula. 

- Apresenta quase sempre o 

material necessário à 

disciplina. 

- É pontual e assíduo, 

apresentando falhas muito 

pontuais. 

- Cumpre com algumas 

falhas as regras de conduta 

da sala de aula. 

- Apresenta na maioria das 

vezes o material necessário 

à disciplina. 

- É frequentemente pontual 

e assíduo. 

- Cumpre com algumas falhas as 

regras de conduta da sala de 

aula. 

- Apresenta por vezes o material 

necessário à disciplina. 

- Revela falhas ao nível da 

pontualidade e da assiduidade. 

- Revela muitas falhas no 

cumprimento das regras de 

conduta da sala de aula. 

- Raramente apresenta o 

material necessário à disciplina. 

- Revela muitas falhas ao nível 

da pontualidade e assiduidade. 

Voltar 

GRELHA DE CRITÉRIOS TRANSVERSAIS 
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(2) Rubrica de Avaliação Geral - TRABALHO DE PESQUISA 

Critérios 

transversais 

Critérios da 

tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

18-20 14-17 10-13 8-9 1-7 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

 

Conhecimento 

40% 

 

 

 

Completude 

 

- Integra adequadamente 

todos os tópicos 

solicitados. 

- Inclui com pertinência 

tabelas, gráficos, 

imagens e as referências 

bibliográficas. 

- Integra adequadamente 

quase todos os tópicos 

solicitados. 

- Inclui com alguma 

pertinência tabelas, gráficos, 

imagens e as referências 

bibliográficas. 

- Integra a maioria dos tópicos 

solicitados. 

- Inclui com algumas 

incorreções tabelas, gráficos, 

imagens e apresenta falhas 

pontuais nas referências 

bibliográficas. 

- Integra alguns dos tópicos 

solicitados. 

- Inclui tabelas, gráficos, 

imagens com muitas 

incorreções e não apresenta 

referências bibliográficas. 

- Apresenta alguns tópicos 

aleatórios. 

- Inclui tabelas, gráficos e 

imagens descontextualizados. 

 

Conteúdo/Tema 

 

- Apresenta conteúdos 

relevantes e adequados 

ao tema proposto. 

- Apresenta conteúdos 

quase sempre relevantes e 

adequados ao tema 

proposto. 

- Apresenta conteúdos 

adequados ao tema proposto. 

- Apresenta alguns 

conteúdos adequados ao 

tema proposto. 

- Apresenta conteúdos pouco 

adequados ao tema proposto. 

 

Comunicação 

40% 

 

 

Rigor 

 

 

- Usa corretamente a 

língua e os conceitos, 

recorrendo a vocabulário 

diversificado. 

- Usa a língua e os conceitos 

com pequenas falhas, 

recorrendo a vocabulário 

diversificado. 

- Usa com alguma correção a 

língua e os conceitos, 

recorrendo, por vezes, a 

vocabulário diversificado. 

- Usa com pouca correção a 

língua e os conceitos, 

recorrendo a vocabulário 

restrito. 

- Revela falta de clareza na 

linguagem e usa vocabulário 

científico incorreto. 

 

 

Organização 

- Planifica 

adequadamente o 

trabalho e seleciona 

informação pertinente, 

utilizando várias fontes 

de informação. 

- Planifica adequadamente o 

trabalho, utilizando algumas 

fontes de informação. 

- Planifica o trabalho, 

utilizando algumas fontes de 

informação. 

- Planifica com muitas falhas 

o trabalho e não refere as 

fontes de informação 

utilizadas. 

- Não consegue planificar o 

trabalho nem utilizar fontes 

de informação. 

 

Participação 

10% 

 

Cooperação 

 

 

 - Partilha ideias e 

estratégias, cooperando 

com os seus pares. 

- Partilha ideias e 

estratégias, cooperando 

quase sempre com os seus 

pares. 

- Partilha algumas ideias e 

estratégias, cooperando 

algumas vezes com os seus 

pares. 

- Raramente partilha ideias e 

estratégias, revelando 

dificuldades na cooperação 

com os seus pares. 

- Não partilha ideias e 

estratégias. 

 

Espírito crítico 

 

- Manifesta espírito de 

iniciativa, participando 

de forma pertinente. 

- Manifesta espírito de 

iniciativa, participando 

quase sempre de forma 

- Manifesta algum espírito de 

iniciativa, participando por 

vezes de forma pertinente. 

- Manifesta pouco espírito 

de iniciativa e uma 

participação desorganizada.  

- Raramente manifesta 

espírito de iniciativa, não 

participando nas tarefas. 
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 pertinente. 

 

Responsabilidade 

10% 

- Realiza todas as tarefas 

com empenho. 

- Cumpre os prazos e o 

guião estabelecido. 

- Realiza quase todas as 

tarefas com empenho. 

- Cumpre os prazos e o guião 

estabelecido. 

- Realiza a maioria das tarefas 

com empenho. 

- Cumpre os prazos, mas 

revela dificuldades em 

adequar o trabalho ao guião 

estabelecido. 

- Realiza as tarefas com 

pouco empenho. 

- Apresenta falhas no 

cumprimento dos prazos e 

do guião estabelecido. 

- Não realiza as tarefas com 

empenho. 

- Não cumpre os prazos nem o 

guião estabelecido. 

Voltar 
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(3) Rubrica de Avaliação Geral - TRABALHO DE GRUPO 

Critérios 
transversais 

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

18-20 14-17 10-13 8-9 1-7 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
 
 
Conhecimento 
25% 
 

 
 

Apropriação 
 

- Domina plenamente o 
tema, distinguindo o 
essencial do acessório. 

- Domina o tema, 
distinguindo, na maioria 
das vezes, o essencial do 
acessório. 

- Domina parcialmente tema, 
distinguindo, por vezes, o 
essencial do acessório. 
 

- Revela pouco domínio do 
tema, não distinguindo o 
essencial do acessório. 
 

-  Não domina o tema nem 
distingue o essencial do 
acessório. 
 

 
Comunicação 

25% 
 

 
 

Correção 
 
 

- Comunica sempre de 
forma apelativa, 
utilizando vocabulário 
adequado à disciplina. 

 

- Comunica quase 
sempre de forma 
apelativa, utilizando 
vocabulário adequado 
à disciplina. 

 

- Comunica por vezes de 
forma apelativa, utilizando 
algum vocabulário 
adequado à disciplina. 

 

- Comunica de forma 
pouco apelativa, mas nem 
sempre utiliza vocabulário 
adequado à disciplina. 

 

- Comunica com dificuldades 
e não utiliza vocabulário 
adequado à disciplina. 

 

 
Participação 

25% 

 
 

Relacionamento 
 
 

 - Promove um clima de 

bem-estar construtivo, 
trata os outros com 
respeito e ajuda na 
resolução de conflitos.  

 

- Promove um clima de 

bem-estar construtivo, 
trata os outros com 
respeito, mas nem 
sempre ajuda na 
resolução de conflitos.  

- Contribui para um clima de 

bem-estar e trata os outros 
com respeito.  

 

- Contribui poucas vezes 

para um clima de bem-
estar e trata os outros com 
pouco respeito.  
 

 

- É conflituoso, não 

manifesta respeito pelos 
outros.  

 

Responsabilidade 
25% 

- Realiza todas as tarefas 
com empenho. Contribui 
ativamente para que o 
grupo cumpra as 
orientações e os prazos 
estabelecidos. 
 

- Realiza quase todas as 
tarefas com empenho. 
Contribui muitas vezes 
para que o grupo cumpra 
as orientações e os 
prazos estabelecidos. 
 

- Realiza a maioria das tarefas 
com empenho. Cumpre com 
alguma dificuldade os prazos 
estabelecidos.  

- Realiza algumas das tarefas 
com empenho. Cumpre com 
muita dificuldade os prazos 
estabelecidos.  
 
 

- Não realiza as tarefas. Não 
cumpre os prazos 
estabelecidos.  
 

Voltar 
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(4) Rubrica de Avaliação Geral - TRABALHO DE PROJETO 

Critérios 
transversais 

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 
5 4 3 2 1 

18-20 14-17 10-13 8-9 1-7 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 
 

Conhecimento 

40% 
 

 
 
 
Problematização 

 

- Revela excelente 
capacidade de 
questionamento e de 
procura de respostas e 
soluções ajustadas à 
resolução dos 
problemas levantados 
no projeto.   

- Revela boa capacidade 
de questionamento e de 
procura de respostas e 
soluções ajustadas à 
resolução dos problemas 
levantados no projeto.   
 

- Revela razoável capacidade 
de questionamento e de 
procura de respostas e 
soluções ajustadas à resolução 
dos problemas levantados no 
projeto.   
 

- Revela alguma capacidade 
de questionamento e de 
procura de respostas, mas 
revela dificuldades na 
resolução dos problemas 
levantados no projeto.   
 

- Não revela capacidade de 
questionamento e de procura 
de respostas e soluções 
ajustadas à resolução dos 
problemas levantados no 
projeto.   
 

 
Aplicação 

 
 
 

- Domina plenamente os 
conteúdos relacionados 
com a temática e 
articula-os de forma 
adequada.  

- Domina os conteúdos 
relacionados com a 
temática e articula-os de 
forma adequada. 

- Domina alguns dos 
conteúdos relacionados com a 
temática e articula-os com 
alguma dificuldade. 

- Domínio insuficiente dos 
conteúdos relacionados com 
a temática, não 
conseguindo articulá-los de 
forma adequada. 

- Não domina os conteúdos 
relacionados com a temática. 

 
Comunicação 

30% 
 

 
 
 

Criatividade 
 
 

- Contribui sempre de 
forma pertinente para 
a realização de um 
projeto 
criativo/inovador, 
utilizando os materiais, 
técnicas, ferramentas 
mais ajustadas e 
apelativos.   

 

- Contribui 
frequentemente de 
forma pertinente para a 
realização de um projeto 
criativo/inovador, 
utilizando os materiais, 
técnicas, ferramentas 
mais ajustadas e 
apelativos.   

- Contribui na maioria das 
vezes para a realização de um 
projeto criativo/inovador, 
utilizando, por vezes, os 
materiais, técnicas, 
ferramentas mais ajustadas e 
apelativos.   

- Contribui por vezes para a 
realização de um projeto 
criativo/inovador, nem 
sempre utilizando os 
materiais, técnicas, 
ferramentas mais ajustadas 
e apelativos.   

- Não contribui para a 
realização de um projeto 
criativo/inovador. 

 
 

Apresentação 
 

- Apresenta o trabalho 
muito bem estruturado, 
cumprindo todas as 
etapas e respeitando o 
guião. 

- Apresenta o trabalho 
bem estruturado, 
cumprindo todas as 
etapas e respeitando o 
guião. 
 
 

- Apresenta o trabalho com 
algumas falhas na estrutura e 
no respeito pelo guião.  

- Apresenta o trabalho com 
muitas falhas quer ao nível 
da estrutura quer no 
cumprimento do guião. 

- Apresenta o trabalho mal 
estruturado, desrespeitando 
as etapas e o guião. 
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Participação 

15% 

Intervenção 
 
 
 

 - Participa ativamente 

na planificação, 
pesquisa e realização 
de todas as fases do 
projeto (definição do 
desafio/ problema, 
planificação, recolha 
/tratamento da 
informação, execução, 
apresentação/divulgaç
ão/avaliação).   

 

- Participa, na maioria 

das vezes, de forma 
ativa na planificação, 
pesquisa e realização 
de todas as fases do 
projeto.  

- Participa satisfatoriamente na 

planificação, pesquisa e 
realização de todas as fases do 
projeto.   

 

- Participa de forma 

insatisfatória na planificação, 
pesquisa e realização de 
todas as fases do projeto.   

 

- Não participa nas várias fases 

do projeto.   
 

Cooperação 
 
 

- Apresenta 

voluntariamente 
muitas propostas e 
ideias que permitem 
avançar no projeto. 
Orienta e motiva o 
grupo na partilha de 
ideias e na elaboração 
do trabalho.  

 

- Apresenta 

voluntariamente 
algumas propostas e 
ideias que permitem 
avançar no projeto. 
Orienta o grupo na 
partilha de ideias e na 
elaboração do trabalho.  

- Apresenta, quando 

solicitado, algumas propostas 
e ideias que permitem 
avançar no projeto, ouvindo 
os outros.   

 

- Raramente apresenta 

propostas e ideias que 
permitem avançar no 
projeto, revelando 
dificuldades em ouvir os 

outros.   

- Não apresenta propostas nem 

ideias, ou fá-lo de forma 
desajustada, não ouvindo os 
outros.   

Responsabilidade 

15% 
 

Postura 
 

 - Assume uma postura 
correta e muito 
confiante. 
 
 

 - Assume uma postura 
correta e confiante. 

- Assume uma postura 
correta, mas pouco confiante. 

- Assume uma postura 
pouco correta, 
demonstrando falta de 
confiança. 

- Assume uma postura 
incorreta, demonstrando 
pouca confiança e 
autodomínio. 

Autonomia 

- É persistente na 
realização das tarefas, só 
recorrendo ao professor 
após tentar resolver por 
si. 
 

- É persistente na 
realização das tarefas, 
recorrendo algumas 
vezes ao professor após 
tentar resolver por si. 
 

- É persistente, mas recorre 
frequentemente ao professor 
sem pensar resolver por si. 
 

- É pouco persistente e 
perante uma dificuldade 
recorre com frequência ao 
professor sem pensar 
resolver por si. 
 
 

- Não persiste na realização 
das tarefas nem recorre ao 
professor. 
 

Voltar 
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(5) Rubrica de Avaliação Geral - APRESENTAÇÃO ORAL 

Critérios transversais e da 

tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

18-20 14-17 10-13 8-9 1-7 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

 

Conhecimento 

40% 

 

 

Conteúdo 

- Domina o assunto, responde 

a questões fornecendo 

explicações adicionais. 

Revela domínio geral sobre 

o assunto. Responde a 

todas as questões 

corretamente. 

Revela conhecimento 

sobre o assunto, 

responde corretamente 

à maioria das questões. 

Revela conhecimento 

básico evidenciando pouco 

domínio sobre o assunto. 

Não está familiarizado com 

o assunto, é incapaz de 

responder a questões. 

 

Correção 

Utiliza com proficiência a 

linguagem científica. 

 

Utiliza corretamente a 

linguagem científica. 

Apresenta algumas falhas 

na linguagem científica. 

Apresenta falhas 

frequentes na linguagem 

científica. 

Não utiliza linguagem científica 

 

Comunicação 

40% 

 

 

 

Clareza 

- Expressa-se sempre de forma 

fluente, com ritmo, com 

pronúncia clara e audível. 

- Expressa-se quase sempre 

de forma fluente, com 

ritmo, com pronúncia clara 

e audível. 

- Expressa-se por vezes 

de forma fluente e com 

ritmo, mas nem sempre é 

audível. 

- Revela dificuldades em 

expressar-se e é muitas 

vezes difícil de ouvir. 

- Não consegue expressar-se 

de forma adequada e audível. 

 

 

Postura 

- Assume uma postura correta, 

descontraída e confiante. 

- Mantém contacto visual, 

captando a atenção da 

audiência facilmente. 

- Assume uma postura 

correta, geralmente 

descontraída e confiante. 

- Contacto visual frequente, 

consultando notas com 

pouca frequência. 

- Assume uma postura 

correta, mas pouco 

descontraída e confiante. 

- Algum contacto visual, 

consultando notas 

frequentemente. 

- Assume uma postura 

rígida. 

- Pouco contacto visual, 

consultando notas com 

muita frequência. 

- Assume uma postura muito 

rígida. 

- Sem qualquer contacto visual 

com a audiência, lendo a partir 

de notas. 

Participação 

5% 

-Manifesta elevado empenho 

na concretização da tarefa. 

-Manifesta empenho na 

concretização da tarefa. 

-Manifesta algum 

empenho na 

concretização da tarefa. 

-Manifesta pouco empenho 

na concretização da tarefa. 

-Não manifesta empenho na 

concretização da tarefa. 
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Responsabilidade 

15% 

 

 

- Cumpre o tempo 

previamente estipulado da 

apresentação e as instruções 

dadas pelo professor. 

- Manifesta elevado cuidado 

com a apresentação do seu 

trabalho. 

- Cumpre o tempo 

previamente estipulado da 

apresentação e cumpre a 

maioria das instruções 

dadas pelo professor. 

- Manifesta cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

- Cumpre com algumas 

falhas o tempo 

previamente estipulado 

da apresentação e as 

instruções dadas pelo 

professor. 

- Manifesta algum 

cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

- Cumpre com muitas 

falhas o tempo 

previamente estipulado da 

apresentação e as 

instruções dadas pelo 

professor. 

- Manifesta pouco cuidado 

com a apresentação do seu 

trabalho. 

- Não cumpre o tempo 

previamente estipulado da 

apresentação nem as 

instruções dadas pelo 

professor. 

- Não manifesta cuidado com a 

apresentação do seu trabalho. 

Voltar 
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(6) Rubrica de Avaliação Geral - DEBATE 

Critérios 
transversais 

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

18-20 14-17 10-13 8-9 1-7 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 
 

Conhecimento 
30% 

 

 
 
 
Argumentação  

 

- Apresenta as suas 
opiniões de forma clara, 
sustentando-as com 
informação válida e 
convincente. Refuta com 
eficácia outras ideias. 

- Apresenta as suas opiniões 
de forma clara, sustentando-
as com alguma informação 
válida. Refuta com alguma 
eficácia outras ideias. 
 

- Apresenta as suas opiniões, 
mas tem dificuldade em 
fundamentá-las. Apresenta 
algumas falhas quando refuta 
outras ideias.   
 

- Apresenta com dificuldade 
as suas opiniões, revelando 
muitas falhas quando refuta 
outras ideias.   
 

- Não apresenta opiniões e 
não consegue refutar outras 
ideias.   
 

 
Comunicação 

30% 
 

 
 

Correção 
 
 

- Apresenta um 
discurso claro, 
coerente, com um 
vocabulário rico e 
adequado.  

- Apresenta um discurso 
claro, quase sempre 
coerente, com um 
vocabulário rico e 
adequado.  

- Apresenta um discurso 
pouco claro, com um 
vocabulário restrito e com 
algumas incorreções. 

- Apresenta um discurso 
pouco claro, com um 
vocabulário restrito e com 
muitas incorreções. 

- Apresenta um discurso 
desadequado, com um 
vocabulário pobre e com 
muitas incorreções. 

 

 
Participação 

20% 
 
 
 

 - Participa ativamente 

no debate, respeitando 
as regras (interage, 
questiona, ouve os 
outros, intervém na sua 
vez). 

- Participa no debate, 

respeitando as regras 
(interage, questiona, ouve os 
outros, intervém na sua vez). 
 

- Participa de forma 

satisfatória no debate, 
respeitando as regras. 
 

- Participa de forma pouco 

satisfatória no debate e nem 
sempre respeita as regras. 
 

- Não participa no debate e 

desrespeita as suas regras. 
 

 
Responsabilidade 

20% 
Cooperação 

- Promove um clima de 
bem-estar 
construtivo, trata os 
outros com respeito e 
manifesta tolerância 
pelas opiniões dos 
outros. 

- Promove um clima de bem-
estar construtivo, trata os 
outros com respeito e 
manifesta quase sempre 
tolerância pelas opiniões dos 
outros. 
 

- Contribui para um clima de 
bem-estar, mas revela 
algumas dificuldades em 
respeitar as opiniões dos 
outros. 
 

- Raramente contribui para 
um clima de bem-estar, 
revelando muitas 
dificuldades em respeitar as 
opiniões dos outros. 
 

- 
É frequentemente conflituoso, 
não manifestando respeito 
pelas opiniões dos outros.   
 

Voltar 
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Rubricas de Avaliação Específicas 
 Rubricas Específicas Disciplinas/ano Anos(s) 

A.  Rubrica específica de avaliação – RELATÓRIO(2º ciclo) Ciências Naturais  5º|6º 

B.  
Rubrica Específica De Avaliação:  RELATÓRIO (3º Ciclo e 
Ensino Secundário) 

Ciências Naturais 
Físico-Química 
Biologia e Geologia 
Física e Química A Biologia                                             

7º|8º|9º 
10º|11º|12º 

C.  Rubrica Específica de Avaliação - Trabalho Laboratorial 
(2º e 3º Ciclos)   

Ciências Naturais 
Físico Química                                                                  

5º|6º 
7º|8º|9º 

D.  
Rubrica Específica De Avaliação - Trabalho Laboratorial 
(Ensino Secundário)                      

Biologia e Geologia 
Biologia 
Física e Química A                                        

10º|11º|12º 

E.  Rubrica específica de avaliação - Apreciação / Opinião 
Oral (2º, 3º ciclos e Ensino Secundário) 

Educação Física 
5º|6º 
7º|8º|9º 
10º|11º|12º 

F.  Rubrica Específica De Avaliação – Dança (2º, 3º Ciclos e 
Ensino Secundário) 

G. Rubrica Específica De Avaliação - Desempenho 
Individual Do Aluno (2º e 3º ciclos e secundário) 

H.  Rubrica Específica De Avaliação - ESQUEMA DE 
SOLO/ACROBÁTICA/COREOGRAFIA  (2º e 3º ciclos e 
secundário) 

I.  Rubrica Específica De Avaliação – Exercício Critério (2º 
e 3º Ciclos e Secundário) 

J.  Rubrica Específica De Avaliação – APTIDÃO FÍSICA 
(Bateria FitEscola) (2º e 3º ciclos e Ensino Secundário) 

K.  Rubrica Específica De Avaliação - SITUAÇÃO DE JOGO 
(2º e 3º ciclos e Ensino Secundário) 

L.  Rubrica Específica De Avaliação - TRABALHO EM 
GRUPO (processo) (2º e 3º ciclos e Ensino Secundário) 

M.  Rubrica Específica De Avaliação – TRABALHO DE 
PESQUISA (2º e 3º ciclos e Ensino Secundário) 

N.  Rubrica Específica De Avaliação - APRESENTAÇÕES 
PÚBLICAS E PUBLICAÇÕES (2º ciclo) 

Educação Musical 5º|6º 
O.  Rubrica Específica De Avaliação - COMPOSIÇÃO 

/IMPROVISAÇÃO (2º ciclo)   
P.  

Rubrica Específica De Avaliação – Póster Científico(2º e 
3º Ciclos e Ensino Secundário) 

Ciências Naturais 
Físico-Química 
Biologia/Geologia 
Biologia 
Física e Química A               

5º|6º 
7º|8º|9º 
10º|11º|12º 

Q.  
Rubrica Específica De Avaliação – Resolução de 
problemas (2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário) 

Matemática 
5º|6º 
7º|8º|9º 
10º|11º|12º 

R.  Rubrica Específica De Avaliação: APRESENTAÇÃO ORAL 
INGLÊS (Ensino Secundário) 

Inglês 10º|11º 

S.  Rubrica Específica De Avaliação: APRESENTAÇÃO ORAL 
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (2º e 3º Ciclos) 

Inglês 
Francês 

5º|6º 
7º|8º|9º 

T.  Rubrica Específica De Avaliação:  EXERCÍCIO DE 
PRODUÇÃO ESCRITA (LÍNGUAS) (2º e 3º Ciclos e Ensino 
Secundário) 

Português 
Inglês 
Francês 

5º|6º 
7º|8º|9º 
10º|11º|12º 

U.  Rubrica Específica De Avaliação:  Apresentação Oral 
Português (2º Ciclo) 

Português 
5º|6º 
 

V.  Rubrica Específica De Avaliação: APRESENTAÇÃO ORAL 
PORTUGUÊS (3º ciclo e secundário) 

Português 
7º|8º|9º 
10º|11º|12º 

W.  Rubrica Específica De Avaliação - CADERNO 
DIÁRIO/DOSSIÊ/DIÁRIO GRÁFICO/PORTEFÓLIO – 2º e 

Educação Visual 
Educação Tecnológica 

5º|6º 
7º|8º|9º 
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3º ciclos Educação Musical  
X.  Rubrica Específica De Avaliação - PERFORMANCE 

INSTRUMENTAL/VOCAL – 2º ciclo 
Educação Musical 

5º|6º 
 

Y.  Rubrica Específica De Avaliação – TAREFA - 2º e 3º 
ciclos Educação Visual 

Educação Tecnológica 
5º|6º 
7º|8º|9º Z.  Rubrica Específica De Avaliação - TRABALHO ARTÍSTICO 

–– 2º e 3º ciclos 

AA.  Rubrica Específica De Avaliação – 
APRESENTAÇÃO/EXPRESSÃO ORAL 

Todas as áreas curriculares do 
1º ciclo 

1º|2º|3º|4º 

BB.  Rubrica Específica De Avaliação – ATIVIDADE 
EXPERIMENTAL 

CC.  Rubrica Específica De Avaliação – CADERNO DIÁRIO 

DD.  Rubrica Específica De Avaliação - DEBATE 

EE.  Rubrica Específica De Avaliação – DOMÍNIO 
FUNCIONAL DAS TIC 

FF.  Rubrica Específica De Avaliação – EXPRESSÃO ESCRITA 

GG.  Rubrica Específica De Avaliação - LEITURA 

HH.  Rubrica Específica De Avaliação – OBSERVAÇÃO DIRETA 
DO TRABALHO EM SALA DE AULA 

II.  Rubrica Específica De Avaliação – OBSERVAÇÃO DIRETA 
DO TRABALHO PRÁTICO (INDIVIDUAL E COLETIVO) 
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

JJ.  Rubrica Específica De Avaliação – OBSERVAÇÃO DIRETA 
DO TRABALHO PRÁTICO (INDIVIDUAL E COLETIVO) 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

KK.  Rubrica Específica De Avaliação – RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS/EXERCÍCIOS 

LL.  Rubrica Específica De Avaliação - TRABALHO DE GRUPO 

MM.  Rubrica Específica De Avaliação - TRABALHO DE 
PESQUISA 

 

 

 

A ponderação (%) a atribuir a cada um dos critérios (Coluna mais à esquerda das tabelas que se seguem) 

deve ser decidida com a participação dos alunos. 
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(A) Rubrica Específica de Avaliação – RELATÓRIO (2º ciclo) 
Disciplina (s): Ciências Naturais 

Anos de escolaridade: 5º e 6º anos 

Critérios 
transversais  

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5  4  3 2  1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

 

Conhecimento 

 

 

Completude 

- Integra adequadamente 

todos os tópicos 

solicitados. 

- Inclui com pertinência 

tabelas, gráficos e 

imagens/esquemas.  

- Integra adequadamente 

quase todos os tópicos 

solicitados.  

- Inclui com alguma 

pertinência tabelas, gráficos, 

imagens/esquemas.  

- Integra adequadamente a 

maioria dos tópicos 

solicitados. 

- Inclui com algumas 

incorreções tabelas, gráficos, 

imagens/esquemas. 

- Integra adequadamente 

alguns dos tópicos solicitados. 

- Inclui tabelas, gráficos, 

imagens/esquemas com 

muitas incorreções.  

- Não apresenta 

adequadamente os 

tópicos solicitados. 

- Não inclui tabelas, 

gráficos e 

imagens/esquemas 

pertinentes. 

 

 

 

 

Rigor 

 

 

- Interpreta com rigor 

todos os dados recolhidos 

e faz um tratamento 

adequado dos mesmos. 

- Analisa com rigor os 

resultados 

obtidos/observações 

efetuadas e chega 

facilmente a conclusões, 

com base nos conceitos 

científicos associados. 

- Interpreta com rigor quase 

todos os dados recolhidos e 

faz um tratamento 

adequado dos mesmos. 

- Analisa com rigor quase 

todos dos resultados 

obtidos/observações 

efetuadas e chega a 

conclusões, com base nos 

conceitos científicos 

associados. 

- Interpreta com algum rigor 

os dados recolhidos e faz um 

tratamento adequado dos 

mesmos. 

- Analisa com rigor alguns dos 

resultados 

obtidos/observações 

efetuadas e chega a algumas 

conclusões, com base nos 

conceitos científicos 

associados. 

- Interpreta com pouco rigor 

os dados recolhidos e faz um 

tratamento dos mesmos com 

muitas incorreções. 

- 

- Analisa com pouco rigor os 

resultados 

obtidos/observações 

efetuadas e não chega a 

conclusões, com base nos 

conceitos científicos 

associados. 

- Não interpreta os dados 

recolhidos. 

-Não analisa os 

resultados 

experimentais, nem tira 

conclusões adequadas. 
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Voltar 

  

 

 

 

 

Comunicação 

 

 

-Regista com rigor e 

organizadamente os dados 

das atividades laboratoriais 

e experimentais, 

recorrendo a gráficos, 

tabelas, 

imagens/esquemas 

devidamente legendados. 

-Respeita sempre as 

convenções/normas da 

língua e da área científica 

(unidades, algarismos 

significativos,…). 

- Regista com rigor os dados 

das atividades laboratoriais e 

experimentais, recorrendo a 

gráficos, tabelas e 

imagens/esquemas 

devidamente legendados. 

- Respeita quase sempre as 

convenções/normas da 

língua e da área científica 

(unidades, algarismos 

significativos,…). 

 

- Regista com falhas pontuais 

os dados das atividades 

laboratoriais e experimentais, 

recorrendo a gráficos, tabelas 

e imagens/esquemas. 

- Respeita às vezes as 

convenções/normas da língua 

e da área científica (unidades, 

algarismos significativos,…). 

 

- Regista com muitas falhas os 

dados das atividades 

laboratoriais e experimentais, 

recorrendo a gráficos, tabelas 

e imagens/esquemas. 

-Raramente respeita as 

convenções/normas da língua 

e da área científica (unidades, 

algarismos significativos,…). 

 

- Não regista os dados 

das atividades 

laboratoriais e 

experimentais. 

 

Participação -Manifesta elevado 

empenho na concretização 

da tarefa. 

-Manifesta empenho na 

concretização da tarefa. 

-Manifesta algum empenho na 

concretização da tarefa. 

-Manifesta pouco empenho na 

concretização da tarefa. 

-Não manifesta empenho 

na concretização da 

tarefa. 

 

 

Responsabilidade 

-Cumpre o prazo de 

entrega previamente 

estipulado e as instruções 

dadas pelo professor, com 

muito rigor. 

-Manifesta elevado 

cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

-Cumpre o prazo de entrega 

previamente estipulado da 

apresentação e cumpre a 

maioria das instruções dadas 

pelo professor. 

-Manifesta cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

 -Cumpre o prazo de entrega 

previamente estipulado e 

cumpre algumas das 

instruções dadas pelo 

professor. 

- Manifesta algum cuidado 

com a apresentação do seu 

trabalho. 

-Não cumpre o prazo de 

entrega previamente 

estipulado e cumpre algumas 

das instruções dadas pelo 

professor. 

 -Manifesta pouco cuidado 

com a apresentação do seu 

trabalho. 

-Não cumpre o prazo de 

entrega previamente 

estipulado e não cumpre 

as instruções dadas pelo 

professor. 

-Não manifesta cuidado 

com a apresentação do 

seu trabalho. 
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(B) Rubrica Específica de Avaliação:  RELATÓRIO (3º Ciclo e Ensino Secundário) 
Disciplina(s): Ciências Naturais, Físico-Química, Biologia e Geologia, Física e Química A e Biologia                                             

Ano(s) de escolaridade: Do 7º ao 12º ANO 

Critérios 

transversais  

Critérios da 

tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

18-20 14-17 10-13 8-9 1-7 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 

 

 

Completude 

 

- Integra adequadamente 

todos os tópicos 

solicitados. 

- Inclui com pertinência 

tabelas, gráficos e 

imagens/esquemas.  

- Integra adequadamente 

quase todos os tópicos 

solicitados.  

- Inclui com alguma 

pertinência tabelas, gráficos, 

imagens/esquemas.  

- Integra adequadamente 

a maioria dos tópicos 

solicitados. 

- Inclui com algumas 

incorreções tabelas, 

gráficos, 

imagens/esquemas. 

- Integra adequadamente 

alguns dos tópicos solicitados. 

- Inclui tabelas, gráficos, 

imagens/esquemas com 

muitas incorreções.  

- Não apresenta 

adequadamente os tópicos 

solicitados. 

- Não inclui tabelas, gráficos 

e imagens/esquemas 

pertinentes. 

 

 

 

Rigor 

 

- Interpreta com rigor 

todos os dados recolhidos 

e faz um tratamento 

adequado dos mesmos. 

-Compara os resultados 

obtidos com os previstos, 

identifica fontes de erros e 

explica os seus efeitos nos 

resultados. 

- Interpreta com rigor quase 

todos os dados recolhidos e 

faz um tratamento 

adequado dos mesmos. 

-Compara os resultados 

obtidos com os previstos, 

identifica a maioria das 

fontes de erros e explica os 

seus efeitos nos resultados. 

- Interpreta com algum 

rigor os dados recolhidos 

e faz um tratamento 

adequado dos mesmos. 

-Compara com algumas 

falhas os resultados 

obtidos com os previstos, 

identifica fontes de erros 

mas não explica os seus 

efeitos nos resultados. 

- Interpreta com pouco rigor 

os dados recolhidos e faz um 

tratamento dos mesmos com 

muitas incorreções. 

-Não compara os resultados 

obtidos com os previstos e 

não identifica fontes de erros. 

- Não interpreta os dados 

recolhidos. 

-Não compara os resultados 

obtidos com os previstos e 

não identifica fontes de 

erros. 

 Reflexão 

 

- Analisa com rigor os 

resultados 

obtidos/observações 

efetuadas e chega 

- Analisa com rigor quase 

todos dos resultados 

obtidos/observações 

efetuadas e chega a 

- Analisa com rigor 

alguns dos resultados 

obtidos/observações 

efetuadas e chega a 

- Analisa com pouco rigor os 

resultados 

obtidos/observações 

efetuadas e não chega a 

-Não analisa os resultados 

experimentais, nem tira 

conclusões adequadas. 
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facilmente a conclusões, 

com base nos conceitos 

científicos associados. 

 

conclusões, com base nos 

conceitos científicos 

associados. 

algumas conclusões, com 

base nos conceitos 

científicos associados. 

conclusões, com base nos 

conceitos científicos 

associados. 

 

Comunicação 

 

-Regista com rigor e 

organizadamente os dados 

das atividades laboratoriais 

e experimentais, 

recorrendo a gráficos, 

tabelas, 

imagens/esquemas 

devidamente legendados. 

- Respeita sempre as 

convenções/normas da 

língua e da área científica 

(unidades, algarismos 

significativos,…). 

- Regista com rigor os dados 

das atividades laboratoriais e 

experimentais, recorrendo a 

gráficos, tabelas e 

imagens/esquemas 

devidamente legendados. 

- Respeita quase sempre as 

convenções/normas da 

língua e da área científica 

(unidades, algarismos 

significativos,…). 

- Regista com falhas 

pontuais os dados das 

atividades laboratoriais e 

experimentais, 

recorrendo a gráficos, 

tabelas e 

imagens/esquemas. 

- Respeita às vezes as 

convenções/normas da 

língua e da área científica 

(unidades, algarismos 

significativos,…). 

- Regista com muitas falhas os 

dados das atividades 

laboratoriais e experimentais, 

recorrendo a gráficos, tabelas 

e imagens/esquemas. 

-Raramente respeita as 

convenções/normas da língua 

e da área científica (unidades, 

algarismos significativos,…). 

- Não regista os dados das 

atividades laboratoriais e 

experimentais. 

Participação -Manifesta elevado 

empenho na concretização 

da tarefa. 

-Manifesta empenho na 

concretização da tarefa. 

-Manifesta algum 

empenho na 

concretização da tarefa. 

-Manifesta pouco empenho na 

concretização da tarefa. 

-Não manifesta empenho na 

concretização da tarefa. 

 

 

Responsabilidade 

-Cumpre o prazo de 

entrega previamente 

estipulado e as instruções 

dadas pelo professor, com 

muito rigor. 

-Manifesta elevado 

cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

-Cumpre o prazo de entrega 

previamente estipulado da 

apresentação e cumpre a 

maioria das instruções dadas 

pelo professor. 

-Manifesta cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

 -Cumpre o prazo de 

entrega previamente 

estipulado e cumpre 

algumas das instruções 

dadas pelo professor. 

- Manifesta algum 

cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

-Não cumpre o prazo de 

entrega previamente 

estipulado e cumpre algumas 

das instruções dadas pelo 

professor. 

 -Manifesta pouco cuidado 

com a apresentação do seu 

trabalho. 

-Não cumpre o prazo de 

entrega previamente 

estipulado e não cumpre as 

instruções dadas pelo 

professor. 

-Não manifesta cuidado com 

a apresentação do seu 

trabalho. 

Voltar 
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(C) Rubrica Específica de Avaliação - Trabalho Laboratorial (2º e 3º Ciclos)                                
Disciplina(s): Ciências Naturais e Físico Química                                                                  

Anos de escolaridade: do  5º ao 9º                                             

Critérios 

transversais 

Critérios da 

tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

 5 4 3 2 1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

 

Conhecimento 

Rigor 

 

- Revela compreensão da 
totalidade dos conceitos e 
fenómenos científicos 
associados à atividade 
laboratorial/prática. 
- Analisa com bastante 
rigor os resultados 
experimentais 
confrontando-os com as 
previsões e/ou com os 
fundamentos teóricos. 

- Revelou compreensão 

da maioria dos conceitos 

e fenómenos científicos 

associados à atividade 

laboratorial/prática 

- Analisa com rigor os 

resultados experimentais 

confrontando-os quase 

sempre com as previsões 

e/ou com os 

fundamentos teóricos. 

- Revelou compreensão de 

alguns conceitos e fenómenos 

científicos associados à 

atividade laboratorial/prática  

- Analisa com algum rigor os 

resultados experimentais 

confrontando-os por vezes com 

as previsões e/ou com os 

fundamentos teóricos. 

- Raramente revela 

compreensão de alguns 

conceitos e fenómenos 

científicos associados à 

atividade laboratorial/prática. 

- Raramente analisa com rigor 

os resultados experimentais 

não os confrontando com as 

previsões e/ou com os 

fundamentos teóricos. 

- Não revela 

compreensão de alguns 

conceitos e fenómenos 

científicos associados à 

atividade 

laboratorial/prática  

- Não analisa os 

resultados experimentais 

e não os confronta com 

as previsões e/ou com os 

fundamentos teóricos. 

Destreza 

 

- Revela uma elevada 
capacidade de manipulação 
e manuseamento de 
materiais e reagentes. 
 

- Revela quase sempre 
uma elevada 
capacidade de 
manipulação e 
manuseamento de 
materiais e reagentes 

- Revela alguma capacidade de 
manipulação e manuseamento 
de materiais. 
 

- Raramente revela 
capacidade de manipulação 
e manuseamento de 
materiais. 
 

- Não revela capacidade 
de manipulação e 
manuseamento de 
materiais. 
 

 

Comunicação 

 

 

- Comunica com rigor o 
procedimento e/ou os 
resultados da atividade 
prática/laboratorial, 
utilizando vocabulário 
adequado à disciplina. 
- Regista com rigor 
científico e 
organizadamente todos os 

- Comunica quase 
sempre com rigor o 
procedimento e/ou os 
resultados da atividade 
prática/laboratorial, 
utilizando algum 
vocabulário adequado à 
disciplina. 
- Regista com rigor 

- Comunica por vezes com 
rigor o procedimento e/ou os 
resultados da atividade, 
utilizando algum vocabulário 
adequado à disciplina. 
- Regista com falhas pontuais ao 

nível do rigor científico e/ou na 

organização, a maioria dos 

dados e resultados 

- Raramente comunica com 
rigor o procedimento e/ou os 
resultados da atividade, e 
raramente utiliza vocabulário 
adequado à disciplina. 
- Regista os resultados com 

muitas falhas ao nível do rigor 

científico e na organização os 

dados e resultados 

- Comunica sem rigor o 
procedimento e/ou os 
resultados da atividade. 
- Não regista os 

resultados 

experimentais. 
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dados e resultados 
experimentais.  

científico e com falhas 

pontuais na organização 

todos os dados e 

resultados 

experimentais. 

experimentais. experimentais. 

 

 

Participação 

 

 

- Promove um clima de 
bem-estar construtivo, 
trata os outros com 
respeito e ajuda na 
resolução de conflitos. 
 
- Contribui ativamente para 
que o grupo cumpra as 
orientações dadas pelo 
professor. 
 

-  Promove um clima de 
bem-estar construtivo, 
trata os outros com 
respeito, mas nem 
sempre ajuda na 
resolução de conflitos.  
- Contribui para que o 
grupo cumpra as 
orientações dadas pelo 
professor 

- Contribui para um clima de 
bem-estar e trata os outros 
com respeito.  
 - Contribui por vezes para que o 

grupo cumpra as orientações 

dadas pelo professor. 

- Contribui poucas vezes para 
um clima de bem-estar e 
trata os outros com pouco 
respeito.  
- Raramente contribui para 

que o grupo cumpra as 

orientações dadas pelo 

professor. 

- É conflituoso, não 
manifesta respeito 
pelos outros.  
 - Não contribui por 

vezes para que o grupo 

cumpra as orientações 

dadas pelo professor. 

Responsabilidade 

- Realiza todas as tarefas 

com empenho. 

 - Cumpre sempre as regras 

de segurança do laboratório. 

 

 - Realiza quase todas as 

tarefas com empenho.   

- Cumpre quase sempre 

as regras de segurança 

do laboratório. 

 

 - Realiza a maioria das tarefas 

com empenho.  

- Por vezes cumpre as regras de 

segurança do laboratório. 

 

- Realiza algumas das tarefas 

com empenho.  

- Raramente cumpre as regras 

de segurança do laboratório. 

 

-  Não realiza as tarefas. 

- Não cumpre as regras 

de segurança do 

laboratório. 

 

Voltar 
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(D) Rubrica Específica De Avaliação - Trabalho Laboratorial (Ensino Secundário)                      
Disciplina(s): Biologia e Geologia, Biologia e Física e Química A                                        

Anos de escolaridade: 10º, 11º e 12º                                      

Critérios 

transversais 

Critérios 

da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

 18-20 14-17 10-13 8-9 1-7 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

 

Conhecimento 

Rigor 

 

- Revela compreensão da 
totalidade dos conceitos 
e fenómenos científicos 
associados à atividade 
laboratorial/prática. 
- Analisa com bastante 
rigor os resultados 
experimentais 
confrontando-os com as 
previsões e/ou com os 
fundamentos teóricos. 

- Revelou compreensão da 

maioria dos conceitos e 

fenómenos científicos 

associados à atividade 

laboratorial/prática 

- Analisa com rigor os 

resultados experimentais 

confrontando-os quase 

sempre com as previsões 

e/ou com os fundamentos 

teóricos. 

- Revelou compreensão de 

alguns conceitos e fenómenos 

científicos associados à 

atividade laboratorial/prática  

- Analisa com algum rigor os 

resultados experimentais 

confrontando-os por vezes 

com as previsões e/ou com os 

fundamentos teóricos. 

- Raramente revela 

compreensão de alguns 

conceitos e fenómenos 

científicos associados à 

atividade 

laboratorial/prática. 

- Raramente analisa com 

rigor os resultados 

experimentais não os 

confrontando com as 

previsões e/ou com os 

fundamentos teóricos. 

- Não revela 

compreensão de alguns 

conceitos e fenómenos 

científicos associados à 

atividade 

laboratorial/prática  

- Não analisa os 

resultados experimentais 

e não os confronta com 

as previsões e/ou com os 

fundamentos teóricos. 

Destreza 

 

- Revela uma elevada 
capacidade de 
manipulação e 
manuseamento de 
materiais e reagentes. 
 

- Revela quase sempre uma 
elevada capacidade de 
manipulação e 
manuseamento de 
materiais e reagentes 

- Revela alguma capacidade 
de manipulação e 
manuseamento de materiais. 
 

- Raramente revela 
capacidade de manipulação 
e manuseamento de 
materiais. 
 

- Não revela capacidade 
de manipulação e 
manuseamento de 
materiais. 
 

 

Comunicaçã 

 

 

- Comunica com rigor o 
procedimento e/ou os 
resultados da atividade 
prática/laboratorial, 
utilizando vocabulário 
adequado à disciplina. 
- Regista com rigor 
científico e 

- Comunica quase sempre 
com rigor o procedimento 
e/ou os resultados da 
atividade 
prática/laboratorial, 
utilizando algum 
vocabulário adequado à 
disciplina. 

- Comunica por vezes com 
rigor o procedimento e/ou os 
resultados da atividade, 
utilizando algum vocabulário 
adequado à disciplina. 
- Regista com falhas pontuais 

ao nível do rigor científico 

e/ou na organização, a maioria 

- Raramente comunica com 
rigor o procedimento e/ou 
os resultados da atividade, 
e raramente utiliza 
vocabulário adequado à 
disciplina. 
- Regista os resultados com 

muitas falhas ao nível do 

- Comunica sem rigor o 
procedimento e/ou os 
resultados da atividade. 
- Não regista os 

resultados 

experimentais. 
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organizadamente todos 
os dados e resultados 
experimentais.  

- Regista com rigor científico 

e com falhas pontuais na 

organização todos os dados 

e resultados experimentais. 

dos dados e resultados 

experimentais. 

rigor científico e na 

organização os dados e 

resultados experimentais. 

 

 

Participação 

 

 

 

- Promove um clima de 
bem-estar construtivo, 
trata os outros com 
respeito e ajuda na 
resolução de conflitos. 
 
- Contribui ativamente 
para que o grupo cumpra 
as orientações dadas pelo 
professor. 

-  Promove um clima de 
bem-estar construtivo, 
trata os outros com 
respeito, mas nem sempre 
ajuda na resolução de 
conflitos.  
- Contribui para que o 
grupo cumpra as 
orientações dadas pelo 
professor 

- Contribui para um clima de 
bem-estar e trata os outros 
com respeito.  
 - Contribui por vezes para que 

o grupo cumpra as 

orientações dadas pelo 

professor. 

- Contribui poucas vezes 
para um clima de bem-
estar e trata os outros com 
pouco respeito.  
- Raramente contribui para 

que o grupo cumpra as 

orientações dadas pelo 

professor. 

- É conflituoso, não 
manifesta respeito 
pelos outros.  
 - Não contribui por 

vezes para que o grupo 

cumpra as orientações 

dadas pelo professor. 

Responsabilidade 

- Realiza todas as tarefas 

com empenho. 

 - Cumpre sempre as 

regras de segurança do 

laboratório. 

 

 - Realiza quase todas as 

tarefas com empenho.   

- Cumpre quase sempre as 

regras de segurança do 

laboratório. 

 

 - Realiza a maioria das tarefas 

com empenho.  

- Por vezes cumpre as regras 

de segurança do laboratório. 

 

- Realiza algumas das tarefas 

com empenho.  

- Raramente cumpre as 

regras de segurança do 

laboratório. 

 

-  Não realiza as tarefas. 

- Não cumpre as regras 

de segurança do 

laboratório. 

 

Voltar 
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(E) Rubrica específica de avaliação - Apreciação / Opinião Oral (2º, 3º ciclos e Ensino Secundário) 

Disciplina(s): Educação Física 

Anos de escolaridade: De 5º a 12ºanos 

Critérios transversais Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

20-18 17-14 13-10 9-8 7 – 1  

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO 

Desenvolvimento 

temático 

 

Apresenta sempre: 

 - Informação 

relevante, 

respeitando a 

temática proposta; 

- Discurso claro e 

coerente. 

Demonstra sempre 

expressividade; 

Apresenta expressão 

facial e corporal 

apropriada; Interage 

eficazmente em 

todos os momentos. 

Apresenta quase 

sempre: 

 - informação relevante, 

respeitando a temática 

proposta; 

- discurso claro e 

coerente. 

- Demonstra quase 

sempre expressividade; 

Apresenta expressão 

facial e corporal 

apropriada; Interage 

bem em todos os 

momentos. 

Apresenta:  

- informação nem 

sempre relevante, mas 

respeitando a temática 

proposta; - discurso com 

algumas interrupções e 

com uma organização 

das ideias nem sempre 

coerente. 

- Demonstra 

expressividade facial e 

corporal, mas apenas em 

alguns momentos; 

Interage com o 

interlocutor. 

Apresenta:  

- informação nem 

sempre relevante, não 

respeitando a temática 

proposta; - discurso 

com muitas 

interrupções e com 

uma organização das 

ideias pouco coerente. 

- Não demonstra 

expressividade facial e 

corporal, Interage 

ocasionalmente com o 

interlocutor. 

Apresenta:  

- informação 

irrelevante, não 

respeitando a temática 

proposta;  

- discurso impercetível 

e com ideias isoladas. 

Demonstra:  

-Ausência de 

expressividade, tanto 

facial, como corporal; -

Incapacidade de 

interagir com o 

interlocutor. 

 

COMUNICAÇÃO 

 

Rigor 

- Cumpre sempre 

todas as regras de 

trabalho e de 

convivência, 

contribuindo para um 

bom ambiente de 

trabalho.  

- Cumpre com as regras 

de trabalho e de 

convivência, 

contribuindo para um 

bom ambiente de 

trabalho.  

- Presta, às vezes, ajuda 

Apresenta sempre: 

 - Informação relevante, 

respeitando a temática 

proposta; 

- Discurso claro e 

coerente. 

- Não cumpre a maioria 

das regras de trabalho 

e de convivência, 

distrai e perturba os 

colegas  

- Presta, 

esporadicamente, 

- Não cumpre as regras 

de trabalho e de 

convivência, distraindo 

e perturbando os 

colegas  

- Recusa ajuda aos 

colegas quando 
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- Presta ajuda aos 

colegas quando 

solicitado. 

aos colegas quando 

solicitado. 

ajuda aos colegas 

quando solicitado, mas 

sempre com relutância. 

solicitado. 

PARTICIPAÇÃO 
Interação 

 

 Apresenta quase 

sempre: 

 - informação relevante, 

respeitando a temática 

proposta; 

- discurso claro e 

coerente. 

Apresenta:  

- informação nem 

sempre relevante, mas 

respeitando a temática 

proposta; - discurso com 

algumas interrupções e 

com uma organização 

das ideias nem sempre 

coerente. 

Apresenta:  

- informação nem 

sempre relevante, não 

respeitando a temática 

proposta; - discurso 

com muitas 

interrupções e com 

uma organização das 

ideias pouco coerente. 

Apresenta:  

- informação 

irrelevante, não 

respeitando a temática 

proposta;  

- discurso impercetível 

e com ideias isoladas. 

 

RESPONSABILIDADE 
Respeito 

- Possui sempre todo 

o material necessário; 

- Esforça-se sempre 

por realizar a tarefa 

proposta, na sua 

totalidade; 

- Cumpre sempre o 

prazo estipulado. 

- Persiste na 

realização da tarefa, 

só recorrendo ao 

professor ou aos 

pares após tentar 

resolver por si. 

- Possui todo o material 

necessário  

- Esforça-se quase 

sempre por realizar a 

tarefa proposta, na sua 

totalidade  

- Cumpre o prazo 

estipulado 

- Persiste na realização 

da tarefa, mas recorre 

ao professor ou aos 

pares e só depois tenta 

resolver por si. 

- Dispõe da maior parte 

do material necessário - 

Desenvolve esforço 

mínimo necessário para 

realizar a tarefa proposta  

- Ultrapassa ligeiramente 

o prazo estipulado. 

- Recorre ao professor ou 

aos pares sempre que 

tem uma dificuldade, 

sem tentar resolver por 

si. 

- Raramente dispõe da 

maior parte do 

material necessário - 

Desenvolve pouco 

esforço mínimo 

necessário para realizar 

a tarefa proposta  

- Ultrapassa o prazo 

estipulado. 

- Recorre sempre ao 

professor ou aos pares 

sempre que tem uma 

dificuldade, mas acaba 

por desistir. 

- Não dispõe do 

material necessário - 

Não faz a tarefa 

proposta ou realiza-a 

de modo muito 

incompleto  

- Ultrapassa 

largamente o prazo 

estipulado, por falta de 

empenho e diligência. 

- Desiste da realização 

da tarefa à primeira 

dificuldade e não 

recorre ao professor 

nem aos pares. 

Voltar 
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(F) Rubrica Específica De Avaliação – Dança (2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário) 

Disciplina(s):  Educação Física 

Ano(s) de escolaridade:  De 5º a12º anos 

Critérios 

transversais 
Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

20-18 17-14 13-10 9-8 7-1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO 
Estrutura 

 

- Interpreta e/ou recria 

as formas, obtendo uma 

composição visual 

expressiva, coerente e 

original. 

- Interpreta as formas, 

obtendo uma 

composição visual 

expressiva, embora não 

original. 

- Interpreta as 

formas, obtendo 

uma composição 

visual pouco 

expressiva e não 

original. 

- Não interpreta as formas, 

obtendo uma composição 

visual pouco expressiva e não 

original. 

- Não apresenta 

composição visual. 

 

COMUNICAÇÃO 

 

Rigor 

- Executa facilmente, 

com rigor e com total 

correção as sequências 

de ações técnicas.  

- Executa facilmente, 

mas com pequenas 

incorreções, as 

sequências de ações 

técnicas. 

- Executa as 

ações técnicas 

sem, no entanto, 

obter total 

eficácia. 

- Executa as ações técnicas sem 

obter eficácia. 

- Não consegue 

executar as técnicas 

nem desempenhar 

tarefas. 

 

PARTICIPAÇÃO 

Destreza / Domínio 

técnico  

 

- Esforça-se sempre na 

realização da tarefa 

proposta na sua 

totalidade; 

- Ajuda sempre os 

colegas de forma 

adequada na realização 

da tarefa, quando 

necessário; 

 

- Esforça-se quase 

sempre na realização 

da tarefa proposta na 

sua totalidade; 

- Ajuda quase sempre 

os colegas de forma 

adequada na realização 

da tarefa, quando 

necessário; 

 

- Esforça-se 

minimamente na 

realização da 

tarefa proposta 

na sua 

totalidade; 

- Ajuda 

ocasionalmente 

os colegas de 

forma adequada 

na realização da 

- Não se esforça na realização 

da tarefa proposta na sua 

totalidade; 

- Não ajuda os colegas de 

forma adequada na realização 

da tarefa. 

- Não se esforça na 

realização da tarefa 

proposta; 

- Não ajuda os colegas. 
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tarefa, quando 

necessário; 

 

 

RESPONSABILIDADE 
Respeito pelas regras 

- Possui sempre todo o 

material necessário; 

- Persiste sempre na 

realização da tarefa, só 

recorrendo ao professor 

ou aos pares após tentar 

resolver por si. 

- Possui quase sempre 

todo o material 

necessário;  

- Persiste na realização 

da tarefa, mas recorre 

ao professor ou aos 

pares e só depois tenta 

resolver por si. 

- Dispõe da maior 

parte do material 

necessário; 

- Recorre ao 

professor ou aos 

pares sempre 

que tem uma 

dificuldade, sem 

tentar resolver 

por si. 

- Raramente dispõe da maior 

parte do material necessário – 

Não se esforça para realizar a 

tarefa proposta;  

- Recorre sempre ao professor 

ou aos pares sempre que tem 

uma dificuldade, mas acaba 

por desistir. 

- Não dispõe do 

material necessário - 

Não faz a tarefa 

proposta ou realiza-a 

de modo muito 

incompleto  

- Desiste da realização 

da tarefa à primeira 

dificuldade e não 

recorre ao professor 

nem aos pares. 

Voltar 
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(G) Rubrica Específica De Avaliação - Desempenho Individual Do Aluno (2º e 3º ciclos e secundário) 
Disciplina(s): Educação Física 

Anos de escolaridade: De 5º a 12º anos 

Critérios transversais Critérios da tarefa 

Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

20-18 17-14 13-10 9-8 7-1 

Descritores de desempenho 

CONHECIMENTO Socialização 

- Presta ajuda aos 

colegas quando 

solicitado. 

-Disponibiliza-se, 

sempre, para ajudar os 

colegas quando estes 

apresentam 

dificuldades na 

realização das tarefas. 

 

 

- Presta, às vezes, ajuda 

aos colegas quando 

solicitado; 

-Disponibiliza-se, quase 

sempre, para ajudar os 

colegas quando estes 

apresentam 

dificuldades na 

realização das tarefas. 

 

 

 

- Presta ajuda aos 

colegas quando 

solicitado, mas com 

relutância. 

-Disponibiliza-se, às 

vezes, para ajudar os 

colegas quando estes 

apresentam 

dificuldades na 

realização das tarefas. 

 

 - Presta, 

esporadicamente, ajuda 

aos colegas quando 

solicitado, mas sempre 

com relutância; 

-Raramente se 

disponibiliza para 

ajudar os colegas 

quando estes 

apresentam 

dificuldades na 

realização das tarefas. 

- Recusa ajuda aos 

colegas quando 

solicitado; 

-Nunca se 

disponibiliza para 

ajudar os colegas 

quando estes 

apresentam 

dificuldades na 

realização das tarefas. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 

Rigor 

- Utiliza sempre com 

rigor conceitos, 

vocabulário, técnicas e 

programas específicos 

do tema e ou da 

disciplina. 

- Cumpre sempre todas 

as regras de trabalho e 

de convivência, 

- Utiliza quase sempre 

com rigor conceitos, 

vocabulário, técnicas e 

programas específicos 

do tema e ou da 

disciplina; 

- Cumpre com as regras 

de trabalho e de 

convivência, 

- Apresenta falhas de 

rigor que não deturpam 

a solução; 

- Cumpre a maioria das 

regras de trabalho e de 

convivência, mas por 

vezes distrai e perturba 

os colegas; 

- Apresenta 

regularmente falhas de 

rigor que deturpam a 

solução; 

- Não cumpre a maioria 

das regras de trabalho e 

de convivência, distrai e 

perturba os colegas 

- Apresenta falhas 

graves de rigor; 

- Não cumpre as 

regras de trabalho e 

de convivência, 

distraindo e 

perturbando os 

colegas 
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contribuindo para um 

bom ambiente de 

trabalho. 

contribuindo para um 

bom ambiente de 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO Persistência 

- Persiste na realização 

da tarefa, só 

recorrendo ao 

professor ou aos pares 

após tentar resolver por 

si; 

- Esforça-se sempre por 

realizar a tarefa 

proposta, na sua 

totalidade; 

 

- Persiste na realização 

da tarefa, mas recorre 

ao professor ou aos 

pares e só depois tenta 

resolver por si; 

- Esforça-se quase 

sempre por realizar a 

tarefa proposta, na sua 

totalidade; 

 

- Recorre ao professor 

ou aos pares sempre 

que tem uma 

dificuldade, sem tentar 

resolver por si; 

- Desenvolve esforço 

mínimo necessário para 

realizar a tarefa 

proposta; 

- Recorre sempre ao 

professor ou aos pares 

sempre que tem uma 

dificuldade, mas acaba 

por desistir; 

- Desenvolve pouco 

esforço mínimo 

necessário para realizar 

a tarefa proposta; 

 

- Desiste da realização 

da tarefa à primeira 

dificuldade e não 

recorre ao professor 

nem aos pares; 

- Não faz a tarefa 

proposta ou realiza-a 

de modo muito 

incompleto; 

 

RESPONSABILIDADE Respeito 

- Possui sempre todo o 

material necessário; 

- Cumpre sempre o 

prazo estipulado. 

- Possui todo o material 

necessário  

- Cumpre o prazo 

estipulado. 

- Dispõe da maior parte 

do material necessário  

- Ultrapassa 

ligeiramente o prazo 

estipulado. 

- Raramente dispõe da 

maior parte do material 

necessário - Ultrapassa 

o prazo estipulado. 

- Não dispõe do 

material necessário - 

Ultrapassa largamente 

o prazo estipulado, 

por falta de empenho 

e diligência. 

Voltar 
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(H) Rubrica Específica De Avaliação - ESQUEMA DE SOLO/ACROBÁTICA/COREOGRAFIA  (2º e 3º ciclos e secundário) 
Disciplina(s): Educação Física 

Ano(s) de escolaridade: De 5º a 12º anos 

Critérios transversais  Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

20-18 17- 14 13-10 9-8 7-1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO Criatividade 

- Domina claramente as 

diferentes técnicas, 

integrando o 

conhecimento da sua 

natureza específica em 

diferentes contextos. 

- Utiliza as diferentes 

técnicas, integrando o 

conhecimento da sua 

natureza específica em 

diferentes contextos. 

- Utiliza e aplica com 

correção técnicas 

distintas. 

- Utiliza e aplica com 

dificuldade técnicas 

distintas. 

- Não utiliza técnicas 

diferentes 

 

COMUNICAÇÃO 

 

Rigor 

Usa conceitos 

cientificamente 

rigorosos, com 

vocabulário 

diversificado 

Usa quase sempre 

conceitos científicos, 

com vocabulário 

adequado à modalidade 

Apresenta falhas 

pontuais de rigor 

científico 

Apresenta muitas falhas 

de rigor científico 

Apresenta falhas 

sistemáticas de rigor 

científico 

PARTICIPAÇÃO 
Destreza/domínio 

técnico 

- Aplica claramente 

processos de 

transformação que 

visam a formulação de 

novas ideias / conceitos. 

- Aplica processos de 

transformação que 

visam a formulação de 

novas ideias. 

- Aplica processos de 

transformação. 

- Aplica com dificuldade 

processos de 

transformação  

- Não aplica 

processos de 

transformação 

 

RESPONSABILIDADE 
Respeito 

- Executa corretamente 

as sequências de ações 

técnicas com rigor e 

cumpre as normas da 

- Executa as sequências 

de ações técnicas e 

cumpre as normas da 

atividade 

- Executa as ações 

técnicas sem, no 

entanto, obter total 

eficácia. 

- Executa as ações 

técnicas sem obter 

eficácia. 

- Não consegue 

executar as técnicas 

nem desempenhar 

tarefas. 
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atividade     

Voltar 
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(I) Rubrica Específica De Avaliação – Exercício Critério (2º e 3º Ciclos e Secundário) 
Disciplina(s):  Educação Física 

Ano(s) de escolaridade:  De 5º a 12º anos 

Critérios transversais Critérios da tarefa 

Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

20-18 17-14 13-10 9-8 7-1 

Descritores de desempenho 

CONHECIMENTO Colaboração 

- Cumpre sempre a 

sequência de ações 

motoras de acordo com o 

previsto. 

- Realiza as ações técnicas 

de forma correta e 

precisa, com sucesso 

pleno. 

- Cumpre quase 

sempre a sequência de 

ações motoras de 

acordo com o previsto. 

- Realiza, quase 

sempre, as ações 

técnicas de forma 

correta e precisa, com 

sucesso pleno. 

- Realiza as ações com 

resultado, embora não 

respeite a ordem 

sequencial prevista. 

- Realiza as ações 

técnicas, sem, no 

entanto, mostrar a 

precisão ou obter 

sucesso. 

 

- Não realiza as 

ações com 

resultado, embora 

respeite a ordem 

sequencial prevista 

- Raramente realiza 

as ações técnicas 

necessárias. 

- Não realiza as ações com 

resultado, nem respeita a 

ordem sequencial prevista. 

- Nunca realiza as ações 

técnicas necessárias. 

 

COMUNICAÇÃO 

 

Rigor 

- Realiza as ações técnicas 

de forma correta e 

precisa, com sucesso. 

- Realiza as ações 

técnicas de forma 

correta, quase sempre 

com precisão e 

sucesso.  

- Realiza as ações 

técnicas, sem, no 

entanto, mostrar a 

precisão ou obter 

sucesso. 

- Raramente realiza 

as ações técnicas 

necessárias. 

- Nunca realiza as ações 

técnicas necessárias. 

PARTICIPAÇÃO 
Destreza/domínio 

técnico 

- Utiliza sempre as ações 

técnico-táticas de forma 

oportuna e adequada a 

cada situação  

- Utiliza quase sempre 

as ações técnico-táticas 

de forma oportuna e 

adequada a cada 

situação 

- Utiliza frequentemente 

os mesmos recursos 

técnico-táticos para 

diferentes situações. 

- Raramente utiliza 

os recursos técnico-

táticos adequados 

nas diversas fases 

- Nunca utiliza os recursos 

técnico-táticos adequados 

nas diversas fases da ação. 
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RESPONSABILIDADE 
Respeito 

- Relaciona-se sempre 

com cordialidade e 

respeito pelos seus 

companheiros, quer no 

papel de parceiros quer no 

de adversários; - 

Interessa-se e apoia 

sempre os esforços dos 

companheiros com 

oportunidade, 

promovendo a entreajuda 

para favorecer o 

aperfeiçoamento e 

satisfação própria e do(s) 

outro(s). 

 

- Relaciona-se com 

cordialidade e respeito 

pelos seus 

companheiros, quer no 

papel de parceiro. quer 

no de adversário; - 

Interessa-se e apoia 

regularmente os 

esforços dos 

companheiros com 

oportunidade, 

promovendo a 

entreajuda para 

favorecer o 

aperfeiçoamento e 

satisfação própria e 

do(s) outro(s) 

 

- Não se Interessa nem 

apoia os esforços dos 

companheiros, mas 

colabora nas ações no 

sentido de alcançar o 

objetivo do jogo. 

 

- Raramente se 

interessa e apoia os 

colegas ou promove 

a entreajuda 

 

- Nunca se interessa nem 

apoia os colegas ou 

promove a entreajuda. 

 

Voltar 
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(J) Rubrica Específica De Avaliação – APTIDÃO FÍSICA (Bateria FitEscola) (2º e 3º ciclos e Ensino Secundário) 
Disciplina(s):  Educação Física 

Ano(s) de escolaridade:  De 5º a 12º anos 

Critérios transversais  Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

20-18 17-14 13-10 9-8 7-1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO 
Estrutura 

 

- Compreende e aceita 

sempre os 

procedimentos, 

expondo 

oportunamente as 

suas dúvidas.  

- Conhece o protocolo 

de aplicação de todos 

os testes selecionados 

da Bateria e 

compreende a sua 

relevância na relação 

com a saúde.  

- Compreende e aceita 

quase sempre os 

procedimentos, expondo 

oportunamente as suas 

dúvidas.  

- Conhece o protocolo de 

aplicação de quase todos 

os testes selecionados da 

Bateria e compreende a 

sua relevância na relação 

com a saúde. 

- Compreende e 

aceita os 

procedimentos, 

expondo 

ocasionalmente as 

suas dúvidas.  

- Conhece o 

protocolo de 

aplicação de alguns 

dos testes 

selecionados da 

Bateria e 

compreende a sua 

relevância na relação 

com a saúde. 

- Não compreende, mas 

aceita os procedimentos, 

e expõe raramente as 

suas dúvidas.  

- Conhece o protocolo de 

aplicação de alguns dos 

testes selecionados da 

Bateria, mas não 

compreende a sua 

relevância na relação 

com a saúde. 

- Não compreende, não 

aceita os procedimentos, 

nem expõe as suas 

dúvidas.  

- Não conhece o protocolo 

de aplicação dos testes 

selecionados da Bateria 

nem compreende a sua 

relevância na relação com 

a saúde. 

 

COMUNICAÇÃO 

 

Rigor 

- Cumpre sempre as 

regras de segurança e 

preocupa-se sempre 

com a correta 

utilização dos 

materiais utilizados 

para o teste; 

- Executa sempre o 

- Cumpre quase sempre 

as regras de segurança e 

preocupa-se com a 

correta utilização dos 

materiais utilizados para 

o teste; 

- Executa quase sempre 

o teste de aptidão de 

- Cumpre 

ocasionalmente as 

regras de segurança e 

preocupa-se com a 

correta utilização dos 

materiais utilizados 

para o teste; 

- Executa, mas nem 

- Não cumpre as regras 

de segurança e 

preocupa-se, 

ocasionalmente, com a 

correta utilização dos 

materiais utilizados para 

o teste; 

- Não executa o teste de 

- Não cumpre as regras de 

segurança nem se 

preocupa com a correta 

utilização dos materiais 

utilizados para o teste; 

- Não executa o teste de 

aptidão de acordo com o 

protocolo prescrito e 
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teste de aptidão de 

acordo com o 

protocolo prescrito e 

explicado pelo 

professor; 

acordo com o protocolo 

prescrito e explicado 

pelo professor; 

sempre, o teste de 

aptidão de acordo 

com o protocolo 

prescrito e explicado 

pelo professor; 

aptidão de acordo com o 

protocolo prescrito e 

explicado pelo professor; 

explicado pelo professor; 

PARTICIPAÇÃO 

Destreza / Domínio 

técnico  

 

- Esforça-se sempre na 

realização da tarefa 

proposta na sua 

totalidade; 

- Ajuda sempre os 

colegas de forma 

adequada na 

realização dos 

respetivos testes, 

quando necessário; 

- Situa-se no nível 

atlético da aptidão 

física. 

- Esforça-se quase 

sempre na realização da 

tarefa proposta na sua 

totalidade; 

- Ajuda quase sempre os 

colegas de forma 

adequada na realização 

dos respetivos testes, 

quando necessário; 

- Situa-se entre o nível 

atlético e a zona 

saudável de aptidão 

física. 

- Esforça-se 

minimamente na 

realização da tarefa 

proposta na sua 

totalidade; 

- Ajuda 

ocasionalmente os 

colegas de forma 

adequada na 

realização dos 

respetivos testes, 

quando necessário; 

- Situa-se na zona 

saudável de aptidão 

física. 

- Não se esforça na 

realização da tarefa 

proposta na sua 

totalidade; 

- Não ajuda os colegas de 

forma adequada na 

realização dos respetivos 

testes, quando 

necessário 

- Situa-se abaixo da zona 

saudável da aptidão 

física. 

- Não se esforça na 

realização da tarefa 

proposta; 

- Não ajuda os colegas de 

forma adequada na 

realização dos respetivos 

testes; 

- Situa-se muito abaixo da 

zona saudável da aptidão 

física. 

 

RESPONSABILIDADE 

Respeito pelas 

regras 

- Possui sempre todo o 

material necessário; 

- Persiste sempre na 

realização da tarefa, só 

recorrendo ao 

professor ou aos pares 

após tentar resolver 

por si. 

- Possui quase sempre 

todo o material 

necessário;  

- Persiste na realização 

da tarefa, mas recorre ao 

professor ou aos pares e 

só depois tenta resolver 

por si. 

- Dispõe da maior 

parte do material 

necessário; 

- Recorre ao 

professor ou aos 

pares sempre que 

tem uma dificuldade, 

sem tentar resolver 

por si. 

- Raramente dispõe da 

maior parte do material 

necessário – Não se 

esforça para realizar a 

tarefa proposta;  

- Recorre sempre ao 

professor ou aos pares 

sempre que tem uma 

dificuldade, mas acaba 

por desistir. 

- Não dispõe do material 

necessário - Não faz a 

tarefa proposta ou realiza-

a de modo muito 

incompleto  

- Desiste da realização da 

tarefa à primeira 

dificuldade e não recorre 

ao professor nem aos 

pares. 

Voltar 
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(K) Rubrica Específica De Avaliação - SITUAÇÃO DE JOGO (2º e 3º ciclos e Ensino Secundário) 
Disciplina(s):  Educação Física 

Ano(s) de escolaridade:  De 5º a 12º anos 

Critérios transversais Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

20-18 17-14 13-10 9-8 7-1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO Estrutura 

Utiliza sempre as ações 

técnico-táticas de forma 

oportuna e adequada a 

cada situação contribuindo 

para a fluidez da ação 

coletiva. 

- Realiza as ações técnicas 

de forma correta e precisa, 

com sucesso pleno. 

Utiliza frequentemente 

as ações técnico-táticas 

de forma oportuna e 

adequada a cada 

situação contribuindo 

para a fluidez da ação 

coletiva. 

- Realiza as ações 

técnicas de forma 

correta e precisa, com 

sucesso  

- Utiliza 

frequentemente os 

mesmos recursos 

técnico-táticos para 

diferentes situações. 

- Realiza as ações 

técnicas, sem, no 

entanto, mostrar a 

precisão ou obter 

sucesso. 

- Raramente utiliza os 

recursos técnico-

táticos adequados 

nas diversas fases da 

ação. 

- Raramente realiza 

as ações técnicas 

necessárias 

- Nunca utiliza os recursos 

técnico-táticos adequados 

nas diversas fases da ação. 

- Nunca realiza as ações 

técnicas necessárias. 

 

COMUNICAÇÃO 

 

Rigor 

- Relaciona-se sempre com 

cordialidade e respeito 

pelos seus companheiros, 

quer no papel de parceiro 

quer no de adversário; 

Interessa-se e apoia 

sempre os esforços dos 

companheiros com 

oportunidade, 

promovendo a entreajuda 

para favorecer o 

aperfeiçoamento e 

satisfação própria e do(s) 

- Relaciona-se com 

cordialidade e respeito 

pelos seus 

companheiros, quer no 

papel de parceiro. quer 

no de adversário; 

Interessa-se e apoia 

regularmente os esforços 

dos companheiros com 

oportunidade, 

promovendo a 

entreajuda para 

favorecer o 

- Não se Interessa nem 

apoia os esforços dos 

companheiros, mas 

colabora nas ações no 

sentido de alcançar o 

objetivo do jogo. 

- Utiliza o material de 

prática ou os 

equipamentos sem 

rigor. Tende a não 

cumprir as regras de 

jogo de forma a 

- Não se Interessa 

nem apoia os 

esforços dos 

companheiros, mas 

colabora, 

ocasionalmente, nas 

ações no sentido de 

alcançar o objetivo 

do jogo 

- Não se preocupa 

com o equipamento 

ou material de jogo e 

- Não apoia os colegas 

nem promove a 

entreajuda. 

- Não se preocupa com o 

equipamento ou material 

de jogo e nunca cumpre 

regras. 
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outro(s) 

- Utiliza sempre o 

equipamento adequado à 

modalidade, prepara o 

material e preocupa-se 

com a sua manutenção; 

conhece integralmente e 

aplica e faz cumprir as 

regras do jogo. 

aperfeiçoamento e 

satisfação própria e do(s) 

outro(s) 

- Utiliza o equipamento 

adequado à modalidade, 

prepara o material e 

preocupa-se com a sua 

manutenção; conhece, 

aplica e faz cumprir 

parcialmente as regras 

do jogo 

alcançar o objetivo raramente cumpre 

regras. 

PARTICIPAÇÃO 

 

 

 

 

 

Destreza/ domínio 

técnico 

 

 

Utiliza sempre as ações 

técnico-táticas de forma 

oportuna e adequada a 

cada situação contribuindo 

para a fluidez da ação 

coletiva. 

- Realiza as ações técnicas 

de forma correta e precisa, 

com sucesso pleno. 

Utiliza frequentemente 

as ações técnico-táticas 

de forma oportuna e 

adequada a cada 

situação contribuindo 

para a fluidez da ação 

coletiva. 

- Realiza as ações 

técnicas de forma 

correta e precisa, com 

sucesso  

- Utiliza 

frequentemente os 

mesmos recursos 

técnico-táticos para 

diferentes situações. 

- Realiza as ações 

técnicas, sem, no 

entanto, mostrar a 

precisão ou obter 

sucesso. 

- Raramente utiliza os 

recursos técnico-

táticos adequados 

nas diversas fases da 

ação. 

- Raramente realiza 

as ações técnicas 

necessárias 

- Nunca utiliza os recursos 

técnico-táticos adequados 

nas diversas fases da ação. 

- Nunca realiza as ações 

técnicas necessárias. 

 

RESPONSABILIDADE 

 

 

 

 

 

Análise 

- Relaciona-se sempre com 

cordialidade e respeito 

pelos seus companheiros, 

quer no papel de parceiro 

quer no de adversário; 

Interessa-se e apoia 

sempre os esforços dos 

companheiros com 

oportunidade, 

promovendo a entreajuda 

- Relaciona-se com 

cordialidade e respeito 

pelos seus 

companheiros, quer no 

papel de parceiro. quer 

no de adversário; 

Interessa-se e apoia 

regularmente os esforços 

dos companheiros com 

oportunidade, 

- Não se Interessa nem 

apoia os esforços dos 

companheiros, mas 

colabora nas ações no 

sentido de alcançar o 

objetivo do jogo. 

- Utiliza o material de 

prática ou os 

equipamentos sem 

rigor. Tende a não 

- Não se Interessa 

nem apoia os 

esforços dos 

companheiros, mas 

colabora, 

ocasionalmente, nas 

ações no sentido de 

alcançar o objetivo 

do jogo 

- Não se preocupa 

- Não apoia os colegas 

nem promove a 

entreajuda. 

- Não se preocupa com o 

equipamento ou material 

de jogo e nunca cumpre 

regras. 
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para favorecer o 

aperfeiçoamento e 

satisfação própria e do(s) 

outro(s) 

- Utiliza sempre o 

equipamento adequado à 

modalidade, prepara o 

material e preocupa-se 

com a sua manutenção; 

conhece integralmente e 

aplica e faz cumprir as 

regras do jogo. 

promovendo a 

entreajuda para 

favorecer o 

aperfeiçoamento e 

satisfação própria e do(s) 

outro(s) 

- Utiliza o equipamento 

adequado à modalidade, 

prepara o material e 

preocupa-se com a sua 

manutenção; conhece, 

aplica e faz cumprir 

parcialmente as regras 

do jogo 

cumprir as regras de 

jogo de forma a 

alcançar o objetivo 

com o equipamento 

ou material de jogo e 

raramente cumpre 

regras. 

Voltar 
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(L) Rubrica Específica De Avaliação - TRABALHO EM GRUPO (processo) (2º e 3º ciclos e Ensino Secundário) 
Disciplina(s):  Educação Física 

Ano(s) de escolaridade:  De 5º a 12º anos 

Critérios transversais Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

20-18 17-14 13-10  9-8 7-1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO Autorregulação 

- Partilha sempre 

saberes e informações; 

- Apoia sempre os pares 

em diversas tarefas; - 

Fornece sempre 

feedback para melhoria 

ou aprofundamento do 

trabalho de grupo. 

- Partilha quase sempre 

saberes e informações; 

- Apoia quase sempre 

os pares em diversas 

tarefas; - Fornece 

feedback para melhoria 

ou aprofundamento do 

trabalho de grupo. 

- Partilha saberes e 

informações e apoia os 

pares em diversas 

tarefas, mas apenas 

quando solicitado. 

Fornece feedback para 

melhoria do trabalho de 

grupo, mas de forma 

irregular. 

- Raramente partilha 

saberes e informações e 

apoia os pares em 

diversas tarefas, mas 

apenas quando 

solicitado. Raramente 

fornece feedback para 

melhoria do trabalho de 

grupo. 

- Não partilha 

saberes e 

informações. Não 

apoia os pares nas 

diversas tarefas.  

- Não fornece 

feedback para 

melhoria do trabalho 

de grupo. 

COMUNICAÇÃO Negociação 

- Aceita sempre e 

argumenta pontos de 

vista diversos na 

abordagem dos 

problemas; - Respeita 

sempre diferenças de 

características, crenças 

e opções; - Resolve 

sempre problemas 

relacionais com empatia 

e sentido crítico, 

promovendo consensos 

- Aceita quase sempre e 

argumenta pontos de 

vista diversos na 

abordagem dos 

problemas; - Respeita 

sempre diferenças de 

características, crenças 

e opções; - Resolve 

quase sempre 

problemas relacionais 

com empatia e sentido 

crítico, promovendo 

consensos 

- Aceita pontos de vista 

diversos, respeitando 

diferenças de 

características, crenças 

e opções. Contribui para 

a resolução de 

problemas relacionais, 

com empatia ou sentido 

crítico, sem, contudo, 

conseguir algum 

consenso. 

- Raramente aceita 

pontos de vista 

diversos, respeitando 

diferenças de 

características, crenças 

e opções. Raramente 

Contribui para a 

resolução de problemas 

relacionais, com 

empatia ou sentido 

crítico, sem, contudo, 

conseguir algum 

consenso. 

- Não aceita pontos 

de vista diversos, 

nem respeita 

diferenças de 

características, 

crenças e opções. 

 - Não contribui para 

a resolução de 

problemas 

relacionais. 
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PARTICIPAÇÃO Colaboração 

- Partilha sempre 

saberes e informações; 

- Apoia sempre os pares 

em diversas tarefas; - 

Fornece sempre 

feedback para melhoria 

ou aprofundamento do 

trabalho de grupo. 

- Identifica sempre os 

pontos fracos e fortes 

das suas aprendizagens. 

- Melhora ou aprofunda 

saberes, tendo em 

consideração o 

feedback dos pares e do 

professor. 

- Partilha quase sempre 

saberes e informações; 

- Apoia quase sempre 

os pares em diversas 

tarefas; - Fornece 

feedback para melhoria 

ou aprofundamento do 

trabalho de grupo. 

- Identifica 

regularmente os pontos 

fracos e fortes das suas 

aprendizagens. - 

Melhora ou aprofunda 

saberes, tendo em 

consideração o 

feedback dos pares e do 

professor. 

- Partilha saberes e 

informações e apoia os 

pares em diversas 

tarefas, mas apenas 

quando solicitado. 

Fornece feedback para 

melhoria do trabalho de 

grupo, mas de forma 

irregular. 

- Identifica os pontos 

fracos e fortes das suas 

aprendizagens. - Tem 

em consideração o 

feedback dos pares e do 

professor, mas não 

evidencia melhorias 

significativas. 

- Raramente partilha 

saberes e informações e 

apoia os pares em 

diversas tarefas, mas 

apenas quando 

solicitado. Raramente 

fornece feedback para 

melhoria do trabalho de 

grupo. 

- Raramente identifica 

os pontos fracos e 

fortes das suas 

aprendizagens. – 

Raramente tem em 

consideração o 

feedback dos pares e do 

professor e não 

evidencia melhorias 

significativas. 

- Não partilha 

saberes e 

informações. Não 

apoia os pares nas 

diversas tarefas.  

- Não fornece 

feedback para 

melhoria do trabalho 

de grupo. 

- Não identifica os 

pontos fracos e 

fortes das suas 

aprendizagens. - Não 

tem em 

consideração o 

feedback dos pares e 

do professor, nem 

apresenta melhorias. 

RESPONSABILIDADE Responsabilidade 

Contribui sempre para a 

resolução da tarefa:  

- Cumpre regras e 

prazos  

-Comparece com o 

material necessário;  

-Estabelece objetivos;  

-Distribui tarefas. 

Contribui quase sempre 

para a resolução da 

tarefa:  

- Cumpre regras e 

prazos;  

-Comparece com o 

material necessário;  

-Estabelece objetivos;  

-Distribui tarefas. 

Contribui de forma 

irregular para a 

resolução da tarefa:  

- Cumpre regras e 

prazos; 

- Comparece com o 

material necessário; 

mas não estabelece 

objetivos nem distribui 

tarefas. 

Contribui raramente 

para a resolução da 

tarefa:  

- Nem sempre cumpre 

regras e prazos  

- Muitas vezes não 

comparece com o 

material necessário; 

Não estabelece 

objetivos nem distribui 

tarefas. 

Não cumpre as 

tarefas que lhe 

foram atribuídas.  

Não respeita os 

prazos. Não traz o 

material necessário.  

Não estabelece 

objetivos nem 

distribui tarefas. 

Voltar 
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(M) Rubrica Específica De Avaliação – TRABALHO DE PESQUISA (2º e 3º ciclos e Ensino Secundário) 
Disciplina(s):  Educação Física 

Ano(s) de escolaridade:  Do 5º ao 12º anos 

Critérios transversais Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

20-18 17-14 13-10 9-8 7-1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO Relação de Conceitos 

- Hierarquiza sempre a 

informação; 

 - Mobiliza e integra os 

conceitos e as ideias 

principais. 

- Respeita sempre as 

convenções/normas da 

língua e da área 

científica; 

 - Utiliza sempre 

terminologia específica 

ao tema/disciplina.  

- Hierarquiza de forma 

consistente a 

informação;  

- Mobiliza e integra os 

conceitos e as ideias 

principais. 

- Respeita de forma 

consistente as 

convenções/normas da 

língua e da área 

científica;  

- Utiliza terminologia 

específica ao 

tema/disciplina. 

- Apresenta falhas que 

não condicionam a 

compreensão da 

exposição. 

 

- Apresenta falhas que 

condicionam a 

compreensão da 

exposição. 

 

- Apresenta falhas 

que impedem a 

compreensão da 

exposição. 

 

COMUNICAÇÃO 

 

Rigor 

- Reflete e apresenta 

com clareza os dados e 

conclui com base no 

trabalho efetuado. 

- Hierarquiza a 

informação; 

 - Mobiliza e integra os 

conceitos e as ideias 

- Reflete e apresenta os 

dados e conclui com 

base no trabalho 

efetuado. 

- Hierarquiza de forma 

consistente a 

informação; 

 - Mobiliza e integra os 

- Apresenta conclusões 

sem, no entanto, as 

relacionar com os 

conteúdos do 

documento. 

- Apresenta falhas que 

não condicionam a 

compreensão da 

- Apresenta conclusões 

sem as relacionar com 

os conteúdos do 

documento. 

- Apresenta falhas que 

condicionam a 

compreensão da 

exposição. 

- Não produz 

qualquer 

conclusão 

pertinente ou 

sugestão com 

base no tema 

estudado. 

- Apresenta falhas 
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principais. conceitos e as ideias 

principais. 

exposição. que impedem a 

compreensão da 

exposição. 

Participação Domínio de conteúdos 

-Integra, com 

propriedade, de  

forma autónoma e num 

discurso próprio, a 

informação recolhida.  

-Afere a  

validade da informação 

em função do tipo de 

fonte consultada. 

-Integra, de forma 

geralmente bastante 

adequada (sem 

necessidade de  

apoio e num discurso 

pouco colado às fontes 

consultadas), a 

informação recolhida. 

-Revela uma leitura  das 

fontes bibliográficas. 

- Apresenta falhas que 

não condicionam a 

compreensão da 

exposição.  

- Apresenta falhas que 

condicionam a 

compreensão da 

exposição. 

- Apresenta falhas 

que impedem a 

compreensão da 

exposição.  

Responsabilidade Reflexão 

- Respeita sempre as 

convenções/normas da 

língua e da área 

científica;  

- Utiliza sempre 

terminologia específica 

ao tema/disciplina. 

- Respeita de forma 

consistente as 

convenções/normas da 

língua e da área 

científica;  

- Utiliza terminologia 

específica ao 

tema/disciplina. 

- Apresenta falhas que 

não condicionam a 

compreensão da 

exposição. 

- Apresenta falhas que 

condicionam a 

compreensão da 

exposição. 

- Apresenta falhas 

que impedem a 

compreensão da 

exposição. 

Voltar 
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(N) Rubrica Específica De Avaliação - APRESENTAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICAÇÕES (2º ciclo) 
Disciplina(s):  Educação Musical 

Ano(s) de escolaridade:  5º e 6º anos 

Critérios 

transversais 
Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Realiza publicações de 

criações musicais nos 

vários suportes digitais 

e /ou apresenta 

publicamente com 

muita fluência e 

autonomia as 

atividades que lhe são 

propostas. 

 

Realiza publicações de 

criações musicais nos 

vários suportes digitais e 

/ou apresenta 

publicamente com 

fluência e autonomia as 

atividades que lhe são 

propostas. 

 

Realiza publicações de 

criações musicais nos 

vários suportes digitais e 

/ou apresenta 

publicamente com alguma 

fluência e autonomia as 

atividades que lhe são 

propostas. 

 

Realiza algumas publicações 

de criações musicais nos 

vários suportes digitais e 

/ou apresenta publicamente 

com pouca fluência e 

autonomia as atividades 

que lhe são propostas. 

 

Não realiza 

publicações de 

criações musicais nos 

vários suportes digitais 

e /ou não apresenta 

publicamente com 

muita fluência e 

autonomia as 

atividades que lhe são 

propostas. 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 

RIGOR 

Comunica de forma 

audível com dicção, 

fluência, utilizando 

uma linguagem clara e 

objetiva, recorrendo a 

vocabulário específico 

da disciplina. 

Expressa-se sempre de 

forma adequada ao 

contexto discursivo, 

recorrendo a 

linguagem verbal, 

corporal e 

Comunica quase sempre 

de forma audível com 

dicção, fluência, utilizando 

uma linguagem clara e 

objetiva, recorrendo a 

vocabulário específico da 

disciplina. 

Expressa-se 

frequentemente de forma 

adequada ao contexto 

discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal, 

corporal e instrumental. 

Comunica de forma 

audível com dicção, 

fluência, utilizando uma 

linguagem por vezes clara 

e objetiva recorrendo a 

vocabulário específico da 

disciplina. 

Expressa-se algumas 

vezes de forma adequada 

ao contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem 

verbal corporal e 

instrumental 

Comunica de forma pouco 

audível, apresentando 

dificuldades na dicção e na 

fluência utilizando uma 

linguagem por vezes pouco 

clara e objetiva recorrendo 

a vocabulário restrito 

específico da disciplina. 

Expressa-se poucas vezes 

de forma adequada ao 

contexto discursivo, 

recorrendo raramente a 

linguagem verbal, corporal 

Não consegue 

comunicar de forma 

audível. Apresenta 

muitas dificuldades na 

dicção, fluência 

utilizando uma 

linguagem pouco clara 

e objetiva recorrendo 

a vocabulário restrito 

específico da 

disciplina. 

Não consegue 

expressar-se de forma 

adequada ao contexto 



771 
 

instrumental. e instrumental. 

 

discursivo recorrendo 

raramente a 

linguagem verbal, 

corporal e 

instrumental 

PARTICIPAÇÃO RESILIÊNCIA 

Participa em todas as 

tarefas com elevado 

empenho e 

persistência. 

Manifesta sempre 

espírito de iniciativa, 

participando de forma 

pertinente e 

construtiva, quer nas 

tarefas das aulas, quer 

nos projetos de 

âmbito escolar. 

Participa em todas as 

tarefas com empenho e 

persistência. 

Manifesta, com 

frequência, espírito de 

iniciativa, participando de 

forma pertinente e 

construtiva, quer nas 

tarefas das aulas, quer 

nos projetos de âmbito 

escolar.  

 

Participa em todas as 

tarefas com algum 

empenho e persistência. 

Manifesta, por vezes, 

espírito de iniciativa, quer 

nas tarefas das aulas, quer 

nos projetos de âmbito 

escolar.  

 

Participa em algumas 

tarefas com e pouco 

empenho e persistência. 

Manifesta pouco espírito de 

iniciativa e pouca 

participação, quer nas 

tarefas das aulas, quer nos 

projetos de âmbito escolar 

Não participa nas 

tarefas. 

Não manifesta espírito 

de iniciativa nem 

participa quer nas 

tarefas das aulas, quer 

nos projetos de âmbito 

escolar 

RESPONSABILIDADE  COOPERAÇÃO 

Cumpre sempre os 

prazos e as instruções 

dadas pelo professor, 

respeitando a 

estrutura dos guiões 

pré-definidos.  

 

Cumpre frequentemente 

os prazos e as instruções 

dadas pelo professor, 

respeitando a estrutura 

dos guiões pré-definidos 

Cumpre, na maioria das 

vezes, os prazos e as 

instruções dadas pelo 

professor, não 

respeitando, por vezes, a 

estrutura dos guiões pré-

definidos 

Raramente cumpre os 

prazos e as instruções dadas 

pelo professor, não 

respeitando a estrutura dos 

guiões pré-definidos. 

 

Não cumpre os prazos 

e as instruções dadas 

pelo professor, nem 

respeita a estrutura 

dos guiões pré-

definidos. 

 

Voltar 
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(O) Rubrica Específica De Avaliação - COMPOSIÇÃO /IMPROVISAÇÃO (2º ciclo)   
Disciplina(s):  Educação Musical 

Ano(s) de escolaridade:  5º e 6º anos 

Critérios 

transversais 
Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO 

COMPOSIÇÃO/ 

IMPROVISAÇÃO 

 

 

Improvisa e compõe peças 

musicais, mobilizando com 

muita criatividade as 

aprendizagens na 

combinação e manipulação 

dos vários elementos da 

música (timbre, altura, 

dinâmica, ritmo, forma, 

texturas), utilizando 

múltiplos recursos (fontes 

sonoras convencionais e não 

convencionais). 

Utiliza com muita facilidade 

uma estrutura musical pré-

existente bem como uma 

criação/composição em 

tempo real. 

 

Improvisa e compõe 

peças musicais, 

mobilizando com 

bastante criatividade e 

responsabilidade 

aprendizagens na 

combinação e 

manipulação dos vários 

elementos da música. 

Utiliza com bastante 

facilidade uma estrutura 

musical pré-existente 

bem como uma 

criação/composição em 

tempo real. 

Improvisa e compõe 

peças musicais, 

mobilizando com 

criatividade e 

responsabilidade 

aprendizagens na 

combinação e 

manipulação dos vários 

elementos da música. 

Utiliza com facilidade 

uma estrutura musical 

pré-existente bem como 

uma criação/composição 

em tempo real. 

Não improvisa e 

compõe peças musicais, 

mobilizando com 

criatividade e 

responsabilidade 

aprendizagens na 

combinação e 

manipulação dos vários 

elementos da música. 

Não utiliza com 

facilidade uma 

estrutura musical pré-

existente bem como 

uma 

criação/composição em 

tempo real. 

Não improvisa e 

compõe peças 

musicais, mobilizando 

com criatividade e 

responsabilidade 

aprendizagens na 

combinação nem 

manipula os vários 

elementos da música. 

Não utiliza uma 

estrutura musical pré-

existente bem como 

uma 

criação/composição 

em tempo real. 

CORREÇÃO 

Explora/experimenta novas 

sonoridades musicais 

aplicando de forma bastante 

adequada e com muita 

correção e autonomia, os 

conhecimentos e conceitos 

previstos nas Aprendizagens 

Explora/experimenta 

novas sonoridades 

musicais aplicando de 

forma adequada e com 

correção e autonomia, os 

conhecimentos e 

conceitos previstos nas 

Explora/experimenta 
novas sonoridades 
musicais aplicando de 
forma adequada e com 
alguma correção e 
autonomia, os 
conhecimentos e 

Apresenta dificuldades 

quando 

explora/experimenta 

novas sonoridades 

musicais aplicando de 

forma inadequada e 

sem correção e 

Apresenta muitas 

dificuldades quando 

explora/experimenta 

novas sonoridades 

musicais aplicando de 

forma inadequada os 

conhecimentos e 
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Essenciais. 

 

Aprendizagens Essenciais. 

 

conceitos previstos nas 
Aprendizagens 
Essenciais. 
 

autonomia, os 

conhecimentos e 

conceitos previstos nas 

Aprendizagens 

Essenciais. 

 

conceitos previstos 

nas Aprendizagens 

Essenciais. 

 

COMUNICAÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO 

Comunica muitas vezes com 

elevado sentido crítico e 

criatividade utilizando um 

crescente domínio do 

vocabulário e simbologias 

musicais. 

 

Comunica a maior parte 

das vezes com sentido 

crítico e criatividade 

utilizando um crescente 

domínio do vocabulário e 

simbologias musicais. 

Comunica com sentido 

crítico e criatividade 

utilizando um crescente 

domínio do vocabulário e 

simbologias musicais. 

 

Comunica com pouca 

criatividade, revelando 

escasso sentido crítico e 

pouco domínio do 

vocabulário e 

simbologias musicais. 

 

Comunica sem 

criatividade, revelando 

escasso sentido crítico 

e pouco domínio do 

vocabulário e 

simbologias musicais. 

PARTICIPAÇÃO AUTONOMIA 

Participa em todas as tarefas 

com elevado empenho e 

persistência.  

 

Participa na maioria das 

tarefas com empenho e 

persistência. 

Participa na maioria das 

tarefas com algum 

empenho e persistência. 

 

Participa em algumas 

das tarefas, revelando 

pouco empenho e 

persistência. 

Não participa nas 

tarefas, revelando 

falta de empenho e de 

persistência. 

RESPONSABILIDADE COOPERAÇÃO 

Cumpre sempre os prazos e 

as instruções dadas pelo 

professor, respeitando a 

estrutura dos guiões pré-

definidos.  

Cumpre frequentemente 

os prazos e as instruções 

dadas pelo professor, 

respeitando a estrutura 

dos guiões pré-definidos.  

Cumpre, na maioria das 

vezes, os prazos e as 

instruções dadas pelo 

professor, não 

respeitando, por vezes, a 

estrutura dos guiões pré-

definidos. 

Raramente cumpre os 

prazos e as instruções 

dadas pelo professor, 

não respeitando a 

estrutura dos guiões 

pré-definidos. 

 

Não cumpre os prazos 

e as instruções dadas 

pelo professor, nem 

respeita a estrutura 

dos guiões pré-

definidos. 

 

Voltar 
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(P) Rubrica Específica De Avaliação – Póster Científico(2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário) 
Disciplina(s):  Ciências Naturais, Físico-Química, Biologia e Geologia, Biologia e Física e Química A               

Ano(s) de escolaridade:  De 5º a 12º anos 

Critérios 

transversais e da 

tarefa 

Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

18-20 14-17 10-13 8-9 1-7 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

 

Conhecimento 

 

Conteúdo 

 

Apresenta todos os tópicos 

solicitados, com conteúdo 

muito pertinente. 

 Pesquisa e utiliza de forma 

eficaz fontes de informação 

diversificadas. 

Apresenta todos os 

tópicos solicitados, com 

conteúdo pertinente. 

Pesquisa e utiliza fontes 

de informação 

diversificadas. 

 

Apresenta os tópicos 

solicitados, com 

conteúdo nem sempre 

pertinente. 

Pesquisa e utiliza fontes 

de informação, mas 

pouco diversificadas. 

 Apresenta alguns 

tópicos solicitados, 

com conteúdo pouco 

pertinente. 

Pesquisa e utiliza 

poucas fontes de 

informação. 

 

Não apresenta todos 

os tópicos solicitados. 

Pesquisa e utiliza de 

forma eficaz fontes 

de informação 

diversificadas. 

 

 

Correção 

 

 Utiliza com proficiência a 

linguagem científica. 

Apresenta os conceitos e 

processos científicos de forma 

muito correta. 

 Utiliza corretamente a 

linguagem científica. 

 Apresenta os conceitos 

e processos científicos de 

forma correta. 

 Apresenta algumas 

falhas na linguagem 

científica. 

 Apresenta os conceitos 

e processos científicos 

com algumas 

incorreções. 

Apresenta falhas 

frequentes na 

linguagem científica. 

 Apresenta os conceitos 

e processos científicos 

com muitas 

incorreções. 

Não utiliza linguagem 

científica 

 Não apresenta os 

conceitos e processos 

científicos de forma 

correta. 

 

 

 

 

 

Organização 

 

 Seleciona e organiza toda a 

informação de forma 

totalmente adequada. 

 

 Seleciona e organiza 

toda a informação de 

forma adequada. 

 

Seleciona e organiza toda 

a informação de forma, 

adequada com algumas 

falhas. 

 

 Seleciona informação, 

mas não a organiza de 

forma adequada. 

 

 Não seleciona nem 

organiza a 

informação de forma 

adequada. 
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Comunicação 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

 

As formas de expressão da 

informação (gráficos, imagens 

tabelas, imagens) são muito 

adequadas. 

 Grafismo muito apelativo, 

muito fácil de ler. 

As formas de expressão 

da informação (gráficos, 

imagens tabelas, 

imagens) são adequadas. 

 Grafismo apelativo, fácil 

de ler. 

 

As formas de expressão 

da informação (gráficos, 

imagens tabelas, 

imagens) são adequadas. 

Grafismo apelativo, não 

sendo de fácil leitura (as 

cores escolhidas e/ou 

organização dos textos e 

imagens apresentam 

falhas) 

 As formas de 

expressão da 

informação (gráficos, 

imagens tabelas, 

imagens) são pouco 

adequadas. 

 Grafismo pouco 

apelativo, sendo de 

difícil leitura (as cores 

escolhidas e/ou 

organização dos textos 

e imagens apresentam 

muitas falhas) 

As formas de 

expressão da 

informação (gráficos, 

imagens tabelas, 

imagens) não são 

adequadas. 

 Grafismo nada 

apelativo, sendo de 

difícil leitura (as cores 

escolhidas e/ou 

organização dos 

textos e imagens, 

apresentam muitas 

falhas) 

Participação 

 

-Manifesta elevado empenho 

na concretização da tarefa. 

Manifesta empenho na 

concretização da tarefa. 

Manifesta algum 

empenho na 

concretização da tarefa. 

Manifesta pouco 

empenho na 

concretização da 

tarefa. 

Não manifesta 

empenho na 

concretização da 

tarefa. 

 

 

Responsabilidade 

 

 

 

Cumpre o prazo de entrega 

previamente estipulado e as 

instruções dadas pelo 

professor, com muito rigor. 

Manifesta elevado cuidado 

com a apresentação do seu 

trabalho. 

Cumpre o prazo de 

entrega previamente 

estipulado e cumpre a 

maioria das instruções 

dadas pelo professor. 

Manifesta cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

 Cumpre o prazo de 

entrega previamente 

estipulado e cumpre 

algumas das instruções 

dadas pelo professor. 

 Manifesta algum 

cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

Não cumpre o prazo de 

entrega previamente 

estipulado e cumpre 

algumas das instruções 

dadas pelo professor. 

 Manifesta pouco 

cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

Não cumpre o prazo 

previamente 

estipulado da 

apresentação nem as 

instruções dadas pelo 

professor. 

Não manifesta 

cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

Voltar 
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(Q) Rubrica Específica De Avaliação – Resolução de problemas (2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário)  
Disciplina(s):  Matemática    

Ano(s) de 

escolaridade:  

De 5º a 12º anos 

CRITÉRIOS 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4  3 2 1 

18-20 14-17 10-13 8-9 1-7 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 

Revela conhecimentos nos 

diversos domínios das 

aprendizagens e mobiliza-

os, de forma adequada, 

para resolver o problema. 

Revela conhecimentos nos 

diversos domínios das 

aprendizagens e mobiliza-os 

para resolver o problema. 

Revela conhecimentos nos 

domínios das aprendizagens e 

mobiliza-os para resolver o 

problema, apresentando 

alguns erros. 

Revela poucos conhecimentos 

nos domínios das 

aprendizagens e mobiliza-os 

de forma errada para resolver 

o problema. 

Não revela conhecimentos 

nos domínios das 

aprendizagens nem os 

mobiliza, de forma 

adequada, para resolver o 

problema. 

Plano de resolução 

Elabora e aplica uma 

estratégia de resolução 

totalmente válida, 

identificando, de forma 

adequada, o ponto de 

partida e ponto de chegada 

do problema, e, sempre que 

necessário, utiliza 

convenientemente a 

tecnologia. 

Elabora e aplica uma 

estratégia de resolução válida, 

identificando o ponto de 

partida e ponto de chegada do 

problema, e, sempre que 

necessário, utiliza 

convenientemente a 

tecnologia 

Elabora e aplica uma estratégia 

de resolução válida, 

identificando 

o ponto de partida e ponto de 

chegada, mas apresenta muita 

dificuldade em traduzi-los por 

palavras suas, e, sempre que 

necessário, utiliza a tecnologia. 

 

Tem muitas dificuldades em 

elaborar e aplicar uma 

estratégia de resolução válida, 

não identificando 

corretamente o ponto de 

partida e/ou o ponto de 

chegada, e, quando 

necessário, tem dificuldades 

em utilizar a tecnologia. 

Não elabora nem aplica 

uma estratégia de resolução 

válida, e não reconhece o 

ponto de partida e/ou o 

ponto de chegada, e não 

utiliza a tecnologia, quando 

necessário. 

Rigor 

Utiliza corretamente a 

linguagem simbólica da 

matemática, obedece a 

todas condições do 

problema e justifica todos 

os passos. 

Utiliza corretamente a 

linguagem simbólica da 

matemática, obedece às 

condições do problema e 

justifica quase todos os passos 

Utiliza a linguagem simbólica da 

matemática, obedece às 

condições do problema e 

justifica a maioria dos passos, 

apresentando algumas falhas. 

Raramente utiliza a linguagem 

simbólica, não obedece às 

condições do problema e não 

justifica a maioria dos passos. 

Não utiliza a linguagem 

simbólica não obedece às 

condições do problema nem 

justifica os passos. 
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Espírito Crítico 

Analisa criticamente os 

resultados obtidos, 

argumentando de forma 

clara e correta e verifica sua 

validade no contexto do 

problema. 

Analisa criticamente os 

resultados obtidos, 

argumentando de forma 

correta e verifica a sua 

validade no contexto do 

problema. 

Analisa criticamente os 

resultados obtidos e verifica a 

sua validade no contexto do 

problema, embora com falhas 

de argumentação. 

Analisa, com falhas de 

argumentação, os resultados 

obtidos e não verifica a sua 

validade no contexto do 

problema. 

Não analisa criticamente os 

resultados obtidos nem a 

sua validade no contexto do 

problema. 

Voltar 
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(R) Rubrica Específica De Avaliação: APRESENTAÇÃO ORAL INGLÊS (Ensino Secundário) 

Disciplina(s): Inglês 

Ano(s) de escolaridade: 10º e 11º anos 

Critérios 

transversais 

Critérios da 

tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

18-20 14-17 10-13 8-9 1-7 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

 

Conhecimento 

 

 

 

 

Correção 

linguística 

• Revela muito bom 

domínio de estruturas 

simples, recorrendo 

frequentemente a 

outras mais 

complexas. 

•Manifesta elevado 

controlo e adequação 

vocabulares. 

• Pronuncia sempre 

de forma clara. 

• Revela bom domínio de 

estruturas gramaticais 

simples, recorrendo, por 

vezes, a outras mais 

complexas. 

• Manifesta controlo e 

adequação vocabulares. 

• Pronuncia frequentemente 

de forma clara. 

• Revela razoável domínio 

de estruturas gramaticais 

simples.  

• Manifesta controlo e 

adequação vocabulares 

razoáveis.  

• Pronuncia, na maioria das 

vezes, de forma clara. 

• Revela domínio elementar 

de estruturas gramaticais 

simples. 

• Manifesta controlo e 

adequação vocabulares 

elementares.  

• Pronuncia, por vezes, de 

forma pouco clara. 

• Revela domínio limitado 

de estruturas gramaticais 

simples, cometendo erros 

frequentes.  

• Manifesta controlo e 

adequação vocabulares 

limitados.  

• Pronuncia de forma 

pouco clara, exigindo 

esforço de compreensão. 

 

 

 

Desenvolvi- 

mento 

temático 

• Desenvolve um 

tema com elevada 

consistência, 

apresentando sempre 

informações ou 

argumentos com 

segurança e exemplos 

relevantes. 

• Desenvolve um tema com 

consistência, apresentando 

informações ou argumentos 

com segurança e exemplos 

relevantes. 

 

 

• Desenvolve um tema com 

alguma consistência, 

apresentando, por vezes, 

informações ou argumentos 

com segurança e exemplos 

relevantes. 

• Desenvolve um tema com 

pouca consistência, 

apresentando raramente 

informações ou argumentos 

com segurança e exemplos 

relevantes. 

• Não desenvolve um 

tema com consistência, 

nem apresenta 

informações ou 

argumentos com 

segurança e exemplos 

relevantes. 
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Comunicação 

 

 

 

Fluência 

• Comunica com 

espontaneidade/facili

da-de; 

• Faz pausas, 

ocasionalmente, para 

planificar o discurso. 

•Exprime-se sempre 

de forma audível e 

com dicção. 

 

• Comunica, quase sempre, 

com espontaneidade/ 

facilidade. 

• Faz algumas pausas para 

planificar o discurso. 

• Exprime-se de forma 

audível e com dicção. 

• Comunica com 

alguma facilidade. 

• Faz várias pausas para 

planificar o discurso. 

 

• Exprime-se de forma 

audível, mas com falhas ao 

nível da dicção. 

• Comunica com pouca 

facilidade. 

• Faz pausas e hesitações 

evidentes para planificar/ 

reformular o discurso. 

• Exprime-se com algumas 

dificuldades. 

• Comunica com 

dificuldade, o 

que, por vezes, impede a 

compreensão. 

• Faz pausas e hesitações 

frequentes na tentativa 

de planificar/reformular o 

discurso. 

• Exprime-se com muitas 

dificuldades. 

Interação 

 

• Interage com o 

outro, aceitando 

sempre feedback 

construtivo. 

• Interage com o outro, 

aceitando quase sempre 

feedback construtivo. 

• Interage com o outro, 

aceitando por vezes 

feedback construtivo. 

• Raramente interage com 

o outro, manifestando 

dificuldades em aceitar 

feedback. 

• Não interage com o 

outro, revelando muitas 

dificuldades em 

responder a questões que 

lhe são colocadas. 

Participação 

• Manifesta elevado 

empenho na 

concretização da 

tarefa.  

• Manifesta empenho na 

concretização da tarefa.  

 

• Manifesta algum 

empenho na concretização 

da tarefa.  

 

• Manifesta pouco 

empenho na concretização 

da tarefa.  

• Não manifesta 

empenho na 

concretização da tarefa.  

 

 

 

 

Responsabilidade 

 

 

• Manifesta elevado 

cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

• Cumpre o tempo 

estipulado para a 

tarefa e as instruções 

dadas pelo professor. 

• Manifesta cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

• Cumpre o tempo estipulado 

para a tarefa e respeita a 

maioria das instruções dadas 

pelo professor. 

• Manifesta algum cuidado 

com a apresentação do seu 

trabalho. 

• Cumpre, com algumas 

falhas, o tempo estipulado 

para a tarefa e as instruções 

dadas pelo professor. 

• Manifesta pouco cuidado 

com a apresentação do seu 

trabalho. 

• Cumpre, com muitas 

falhas, o tempo estipulado 

para a tarefa e as instruções 

dadas pelo professor. 

• Não manifesta cuidado 

com a apresentação do 

seu trabalho. 

• Não cumpre o tempo 

estipulado para a tarefa 

nem as instruções dadas 

pelo professor. 

Voltar 
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(S) Rubrica Específica De Avaliação: APRESENTAÇÃO ORAL LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (2º e 3º Ciclos) 

Disciplina(s): Inglês e Francês 

Ano(s) de escolaridade: De 5º a 9º anos 

Critérios 

transversais 

Critérios da 

tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

 

Conhecimento 

 

 

Correção 

Linguística 

 

• Revela muito bom 

domínio de estruturas 

simples, recorrendo 

frequentemente a 

outras mais 

complexas. 

• Pronuncia sempre 

de forma clara. 

• Revela bom domínio de 

estruturas gramaticais 

simples, recorrendo, por 

vezes, a outras mais 

complexas. 

• Pronuncia frequentemente 

de forma clara. 

• Revela razoável domínio 

de estruturas gramaticais 

simples.  

• Pronuncia, na maioria das 

vezes, de forma clara. 

• Revela domínio elementar 

de estruturas gramaticais 

simples. 

• Pronuncia, por vezes, de 

forma pouco clara. 

• Revela domínio 

limitado de estruturas 

gramaticais simples, 

cometendo erros 

frequentes.  

• Pronuncia de forma 

pouco clara, exigindo 

esforço de 

compreensão. 

 

Desenvolvi- 

mento 

temático 

 

• Desenvolve um tema 

com elevada 

consistência, 

apresentando sempre 

informações ou 

argumentos com 

segurança e exemplos 

relevantes. 

• Desenvolve um tema com 

consistência, apresentando 

informações ou argumentos 

com segurança e exemplos 

relevantes. 

 

• Desenvolve um tema com 

alguma consistência, 

apresentando, por vezes, 

informações ou argumentos 

com segurança e exemplos 

relevantes. 

• Desenvolve um tema com 

pouca consistência, 

apresentando raramente 

informações ou argumentos 

com segurança. 

• Não desenvolve um 

tema com consistência, 

nem apresenta 

informações ou 

argumentos com 

segurança. 

 

Comunicação 

 

 

 

Fluência 

 

• Comunica com 

espontaneidade/facilid

ade. 

• Faz pausas, 

ocasionalmente, para 

planificar o discurso. 

•Exprime-se sempre 

• Comunica, quase sempre, 

com espontaneidade/ 

facilidade. 

• Faz algumas pausas para 

planificar o discurso. 

• Exprime-se de forma 

• Comunica com 

alguma facilidade. 

• Faz várias pausas para 

planificar o discurso. 

• Exprime-se de forma 

audível, mas com falhas ao 

• Comunica com pouca 

facilidade. 

• Faz pausas e hesitações 

evidentes para planificar/ 

reformular o discurso. 

• Comunica com 

dificuldade, o 

que, por vezes, impede 

a compreensão. 

• Faz pausas e 

hesitações frequentes. 
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 de forma audível e 

com dicção. 

audível e com dicção. nível da dicção. • Exprime-se com algumas 

dificuldades. 

• Exprime-se com 

muitas dificuldades. 

 

Postura 

 

• Adota uma 

excelente postura 

corporal, com 

adequado domínio do 

corpo. 

• Adota uma postura corporal 

bastante satisfatória, com 

adequado domínio do corpo. 

• Adota uma postura 

corporal satisfatória, 

apresentando algumas 

falhas ao nível do domínio 

do corpo. 

• Revela algumas falhas ao 

nível da postura corporal e 

do domínio do corpo. 

• Adota uma postura 

corporal e domínio do 

corpo inadequados. 

 

Participação 

• Manifesta elevado 

empenho na 

concretização da 

tarefa. 

• Manifesta empenho na 

concretização da tarefa.  

 

• Manifesta algum 

empenho na concretização 

da tarefa.  

 

• Manifesta pouco 

empenho na concretização 

da tarefa.  

• Não manifesta 

empenho na 

concretização da tarefa.  

 

Responsabilidade 

 

 

• Manifesta elevado 

cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

• Cumpre o tempo 

estipulado para a 

tarefa e as instruções 

dadas pelo professor. 

• Manifesta cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

• Cumpre o tempo estipulado 

para a tarefa e respeita a 

maioria das instruções dadas 

pelo professor. 

• Manifesta algum cuidado 

com a apresentação do seu 

trabalho. 

• Cumpre, com algumas 

falhas, o tempo estipulado 

para a tarefa e as instruções 

dadas pelo professor. 

• Manifesta pouco cuidado 

com a apresentação do seu 

trabalho. 

• Cumpre, com muitas 

falhas, o tempo estipulado 

para a tarefa e as instruções 

dadas pelo professor. 

• Não manifesta 

cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

• Não cumpre o tempo 

estipulado para a tarefa 

nem as instruções dadas 

pelo professor. 

Voltar 
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(T) Rubrica Específica De Avaliação:  EXERCÍCIO DE PRODUÇÃO ESCRITA (LÍNGUAS) (2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário) 

Disciplina(s): Português, Inglês e Francês 

Ano(s) de escolaridade: De 5º a 12º  anos  

Critérios transversais Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

20-18 17-14 13-10 9-8 7-1 

5 4 3 2 1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

 

Conhecimento 

 

 

Correção 

 

- Respeita sempre as 

convenções:  estruturas 

da língua; regras 

gramaticais; pontuação.  

- Redige sem erros 

ortográficos. 

- Respeita quase sempre as 

convenções:  estruturas da 

língua; regras gramaticais; 

pontuação.  

- Redige com poucos erros 

ortográficos. 

- Respeita a maioria das 

convenções:  estruturas da 

língua; regras gramaticais; 

pontuação.  

- Redige com alguns erros 

ortográficos, não afetando a 

compreensão. 

- Respeita, com muitas falhas, 

as convenções:  estruturas da 

língua; regras gramaticais; 

pontuação.  

- Redige com erros 

ortográficos afetando, por 

vezes, a compreensão. 

- Não respeita as 

convenções 

linguísticas. 

- Redige com 

muitos erros 

ortográficos, 

dificultando a 

compreensão. 

 

 

 

Coerência/Coesão 

 

- Apresenta uma 

sequência lógica de 

ideias e um discurso 

muito bem articulado. 

- Liga frases com 

conetores de uso 

frequente, bem como 

outros mais complexos. 

- Apresenta uma sequência 

lógica de ideias e um 

discurso articulado de 

forma bastante satisfatória. 

- Liga frases com conetores 

de uso frequente e, por 

vezes, utiliza outros mais 

complexos. 

- Apresenta uma sequência de 

ideias e um discurso, por 

vezes, articulado. 

- Liga frases com conetores 

de uso frequente. 

- Apresenta falhas ao nível da 

sequência de ideias e 

manifesta dificuldades na 

articulação do discurso. 

- Raramente liga frases com 

conetores. 

- Apresenta 

muitas falhas ao 

nível da 

sequência de 

ideias e não 

consegue 

articular o 

discurso. 

- Não consegue 

ligar frases 

recorrendo a 

conetores. 



785 
 

 

Comunicação 

 

 

 

 

Pertinência 

 

 

- Redige um texto sobre 

o tema proposto, 

apresentando, de forma 

sempre clara e precisa, 

toda a informação 

solicitada. 

- Utiliza um repertório 

lexical e registo de 

língua adequados e 

excelente domínio do 

vocabulário específico 

da temática a abordar. 

- Redige um texto sobre o 

tema proposto, 

apresentando, de forma 

clara e precisa, toda a 

informação solicitada. 

- Utiliza um repertório 

lexical e registo de língua 

adequados e um domínio 

bastante satisfatório do 

vocabulário específico da 

temática a abordar. 

- Redige um texto sobre o 

tema proposto, 

apresentando, por vezes, a 

informação solicitada de 

forma clara e precisa. 

- Utiliza um repertório lexical 

e registo de língua, por vezes, 

adequado e um domínio 

satisfatório do vocabulário 

específico da temática a 

abordar. 

- Redige um texto com 

desvios ao tema e nem 

sempre apresenta a 

informação solicitada de 

forma clara. 

- Utiliza um reduzido 

repertório lexical e falhas ao 

nível do registo da língua. 

- Revela dificuldades no 

domínio do vocabulário 

específico da temática a 

abordar. 

- Redige algumas 

frases não 

respeitando o 

tema solicitado. 

- Não domina o 

vocabulário 

específico da 

temática a 

abordar. 

 

Participação 

 - Manifesta elevado 

empenho na 

concretização da tarefa. 

- Manifesta empenho na 

concretização da tarefa. 

- Manifesta algum empenho 

na concretização da tarefa. 

- Manifesta pouco empenho 

na concretização da tarefa. 

- Não manifesta 

empenho na 

concretização da 

tarefa. 

 

Responsabilidade 

- Manifesta muito 

cuidado com a 

apresentação do texto. 

- Manifesta cuidado com a 

apresentação do texto. 

- Manifesta algum cuidado 

com a apresentação do texto. 

- Manifesta pouco cuidado 

com a apresentação do texto. 

- Não manifesta 

cuidado com a 

apresentação do 

texto. 

Voltar 
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Rubrica Específica De Avaliação:  Apresentação Oral Português (2º Ciclo) 
Disciplina(s): Português 

Ano(s) de escolaridade: 5º e 6º anos 

Critérios transversais e da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 
 

Conteúdo 

- Domina o assunto, responde 
a questões fornecendo 
explicações adicionais. 

- Revela domínio geral 
sobre o assunto. Responde 
a todas as questões 
corretamente. 

- Revela conhecimento 
sobre o assunto, 
responde corretamente 
à maioria das questões. 

- Revela conhecimento 
básico evidenciando pouco 
domínio sobre o assunto. 

- Não está familiarizado com 
o assunto, é incapaz de 
responder a questões. 

Correção 

- Utiliza um vocabulário 
diversificado e adequado. 
- Organiza e encadeia as 
ideias com conectores 
adequados e diversificados, 
sem repetições. 

- Utiliza um vocabulário 
globalmente diversificado 
e adequado. 
- Organiza e encadeia as 
ideias com conectores 
adequados, e 
diversificados ainda que 
com algumas repetições. 

- Utiliza um vocabulário 
pouco diversificado, mas 
adequado. 
- Organiza e encadeia as 
ideias com recurso a 
conectores geralmente 
adequados, embora 
pouco diversificados e 
com repetições. 

- Utiliza um vocabulário 
geralmente pouco 
adequado e/ou repetitivo. 
- Organiza e encadeia as 
ideias com recurso a 
conectores inadequados e 
repetitivos. 

- Utiliza um vocabulário 
desadequado e/ou repetitivo. 
- Não organiza nem encadeia 
as ideias com recurso a 
conectores, limitando-se a 
justapor ideias de forma 
desarticulada e confusa. 

Comunicação 
 

Clareza 

- Expressa-se sempre de 
forma fluente, com ritmo, 
com pronúncia clara e 
audível. 

- Expressa-se quase 
sempre de forma fluente, 
com ritmo, com pronúncia 
clara e audível. 

- Expressa-se por vezes 
de forma fluente e com 
ritmo, mas nem sempre 
é audível. 

- Revela dificuldades em 
expressar-se e é muitas 
vezes difícil de ouvir. 

- Não consegue expressar-se 
de forma adequada e audível. 

Postura 

- Assume uma postura 
correta, descontraída e 
confiante. 
- Mantém contacto visual, 
captando a atenção da 
audiência facilmente. 

- Assume uma postura 
correta, geralmente 
descontraída e confiante. 
- Contacto visual 
frequente, consultando 
notas com pouca 
frequência. 

- Assume uma postura 
correta, mas pouco 
descontraída e confiante. 
- Algum contacto visual, 
consultando notas 
frequentemente. 

- Assume uma postura 
rígida. 
- Pouco contacto visual, 
consultando notas com 
muita frequência. 

- Assume uma postura muito 
rígida. 
- Sem qualquer contacto 
visual com a audiência, lendo 
a partir de notas. 

Participação 
 

-Manifesta elevado empenho 
na concretização da tarefa. 

-Manifesta empenho na 
concretização da tarefa. 

-Manifesta algum 
empenho na 
concretização da tarefa. 

-Manifesta pouco 
empenho na concretização 
da tarefa. 

-Não manifesta empenho na 
concretização da tarefa. 

Responsabilidade 

- Cumpre o tempo 
previamente estipulado da 
apresentação e as instruções 
dadas pelo professor. 
- Manifesta elevado cuidado 

- Cumpre o tempo 
previamente estipulado da 
apresentação e cumpre a 
maioria das instruções 
dadas pelo professor. 

- Cumpre com algumas 
falhas o tempo 
previamente estipulado 
da apresentação e as 
instruções dadas pelo 

- Cumpre com muitas 
falhas o tempo 
previamente estipulado da 
apresentação e as 
instruções dadas pelo 

- Não cumpre o tempo 
previamente estipulado da 
apresentação nem as 
instruções dadas pelo 
professor. 
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com a apresentação do seu 
trabalho. 

- Manifesta cuidado com a 
apresentação do seu 
trabalho. 

professor. 
- Manifesta algum 
cuidado com a 
apresentação do seu 
trabalho. 

professor. 
- Manifesta pouco cuidado 
com a apresentação do seu 
trabalho. 

- Não manifesta cuidado com 
a apresentação do seu 
trabalho. 

Voltar 
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Rubrica Específica De Avaliação: APRESENTAÇÃO ORAL PORTUGUÊS (3º ciclo e secundário) 
Disciplina(s): Português 

Ano(s) de escolaridade: 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º anos 

Critérios 
transversais 

Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 
20-18 17-14 13-10 9-8 7-1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 
 

Conhecimento 

 
 
Correção 
linguística 

• Assegura a coesão 
textual:  
- Cadeias de referência - 
Flexão verbal;  
- Coordenadas de 
enunciação. 

•Apresenta falhas pontuais 
nos três aspetos em 
avaliação.  
 

• Apresenta falhas 
pontuais nos três aspetos 
em avaliação e falhas 
significativas num desses 
aspetos. 

• Apresenta falhas muito 
significativas nos três 
aspetos em avaliação.  

• Apresenta falhas muito 
significativas e sistemáticas 
de correção do discurso. 

 
 
 
Desenvolvi- 
mento 
temático 

• Desenvolve um tema 
com elevada 
consistência, 
apresentando sempre 
informações ou 
argumentos com 
segurança e exemplos 
relevantes. 

• Desenvolve um tema com 
consistência, apresentando 
informações ou argumentos 
com segurança e exemplos 
relevantes. 
 

• Desenvolve um tema 
com alguma consistência, 
apresentando, por vezes, 
informações ou 
argumentos com 
segurança e exemplos 
relevantes. 

• Desenvolve um tema 
com pouca consistência, 
apresentando raramente 
informações ou 
argumentos com 
segurança e exemplos 
relevantes. 

• Não desenvolve um tema 
com consistência, nem 
apresenta informações ou 
argumentos com segurança 
e exemplos relevantes. 

 
Comunicação 

 
 
Produção do 
discurso oral 

 

• O aluno respeita 
completamente as 
marcas de género. 
• Utiliza um discurso 
fluente e correto, 
diversificando o 
vocabulário, articulando 
bem os vocábulos, com 
entoação, ritmo e 
expressividade. 
• (Recorre às 
ferramentas tecnológicas 
e aos recursos verbais e 
não-verbais). 

• O aluno respeita, com 
ligeiras falhas, as marcas de 
género. 
• Utiliza um discurso fluente, 
mas com algumas 
incorreções, diversificando o 
vocabulário, articulando 
bem os vocábulos, com 
entoação, ritmo e 
expressividade. 
• (Recorre às ferramentas 
tecnológicas e aos recursos 
verbais e não-verbais). 

• O aluno respeita, com 
algumas falhas, as marcas 
de género. 
• Utiliza um discurso 
fluente, mas com algumas 
incorreções, revelando 
preocupação em 
diversificar o vocabulário, 
mas nem sempre é eficaz. 
• (Recorre às ferramentas 
tecnológicas e aos 
recursos verbais e não-
verbais).  
  

• O aluno respeita, 
parcialmente, as marcas 
de género.  
• Utiliza um discurso 
fluente, mas com muitas 
incorreções, revelando 
pouca preocupação em 
diversificar o vocabulário e 
nem sempre é eficaz. 
• (Recorre às ferramentas 
tecnológicas e aos 
recursos verbais e não-
verbais).  

• O aluno não respeita as 
marcas de género. 
 
• Não utiliza um discurso 
fluente e correto, nem 
diversifica o vocabulário. 
• (Recorre com pouca 
destreza às ferramentas 
tecnológicas e aos recursos 
verbais e não-verbais). 

Interação 
 

• Interage com o outro, 
aceitando sempre 
feedback construtivo. 

• Interage com o outro, 
aceitando quase sempre 
feedback construtivo. 

• Interage com o outro, 
aceitando por vezes 
feedback construtivo. 

• Raramente interage com 
o outro, manifestando 
dificuldades em aceitar 

• Não interage com o outro, 
revelando muitas 
dificuldades em responder a 
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feedback. questões que lhe são 
colocadas. 

 
 

Participação 

• Manifesta elevado 
empenho na 
concretização da tarefa.  

• Manifesta empenho na 
concretização da tarefa.  
 

• Manifesta algum 
empenho na concretização 
da tarefa.  
 

• Manifesta pouco 
empenho na concretização 
da tarefa.  

• Não manifesta empenho 
na concretização da tarefa.  

 
 
 
 

Responsabilidade 
 
 

• Manifesta elevado 
cuidado com a 
apresentação do seu 
trabalho. 
• Cumpre o tempo 
estipulado para a tarefa 
e as instruções dadas 
pelo professor. 

• Manifesta cuidado com 
a apresentação do seu 
trabalho. 
• Cumpre o tempo 
estipulado para a tarefa e 
respeita a maioria das 
instruções dadas pelo 
professor. 

• Manifesta algum 
cuidado com a 
apresentação do seu 
trabalho. 
• Cumpre, com algumas 
falhas, o tempo estipulado 
para a tarefa e as 
instruções dadas pelo 
professor. 

• Manifesta pouco 
cuidado com a 
apresentação do seu 
trabalho. 
• Cumpre, com muitas 
falhas, o tempo estipulado 
para a tarefa e as 
instruções dadas pelo 
professor. 

• Não manifesta cuidado 
com a apresentação do 
seu trabalho. 
• Não cumpre o tempo 
estipulado para a tarefa nem 
as instruções dadas pelo 
professor. 

Voltar 
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(U) Rubrica Específica de Avaliação - CADERNO DIÁRIO/DOSSIÊ/DIÁRIO GRÁFICO/PORTEFÓLIO – 2º e 3º ciclos 
Disciplina(s): Educação Visual, Educação Tecnológica e Educação Musical 

Anos de escolaridade: 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos 

Critérios transversais Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO Correção 

Apresenta sempre as 
atividades sem erros. 
Os registos respeitam 
sempre a utilização 
do vocabulário 
específico da 
disciplina. 
  

Apresenta quase 
sempre as atividades 
sem erros. 
Os registos respeitam 
quase sempre a 
utilização do 
vocabulário específico 
da disciplina. 

Apresenta algumas 
atividades sem erros. 
Apresenta alguns 
registos que 
respeitam a utilização 
do vocabulário 
específico da 
disciplina. 

Não apresenta as 
atividades sem erros. 
Os registos não 
respeitam a utilização 
do vocabulário 
específico da 
disciplina. 
 

Não executa a solicitada, nem 
respeita as instruções. 

 
COMUNICAÇÃO 
 

Rigor 

Expressa-se sempre 
de forma adequada 
ao contexto 
discursivo, 
recorrendo a 
linguagem verbal e 
não verbal. 

Expressa-se 
frequentemente de 
forma adequada ao 
contexto discursivo, 
recorrendo a 
linguagem verbal e 
não verbal. 

Expressa-se algumas 
vezes de forma 
adequada ao 
contexto discursivo, 
recorrendo a 
linguagem verbal e 
não verbal. 

Expressa-se poucas 
vezes de forma 
adequada ao 
contexto discursivo, 
recorrendo 
raramente a 
linguagem verbal e 
não verbal. 

Não consegue expressar-se de 
forma adequada ao contexto 
discursivo e manifesta 
dificuldades no recurso à 
linguagem verbal e não verbal. 

PARTICIPAÇÃO Organização 

Regista sempre todos 
os  
sumários. 
Regista sempre com 
rigor todos os 
apontamentos/ 
informações/ 
notas/esquemas. 
Regista sempre com 
rigor todos os 
trabalhos realizados 
na aula  
e/ou em casa. 

Regista quase sempre 
todos os  
sumários. 
Regista com quase 
sempre com rigor  
todos os 
apontamentos/ 
informações/ 
notas/esquemas. 
Regista quase sempre 
com rigor 
todos os trabalhos 
realizados na aula  
e/ou em casa. 

Regista alguns os  
sumários. 
Regista com algum 
rigor  
todos os 
apontamentos/ 
informações/notas/ 
esquemas. 
Regista com algum 
rigor 
 todos os trabalhos 
realizados na aula  
e/ou em casa. 
 

Não regista todos os  
sumários. 
Não regista todos 
os apontamentos/ 
informações/ 
notas/esquemas. 
Não regista todos 
os trabalhos 
realizados na aula  
e/ou em casa. 
 

Não executa a tarefa solicitada, 
nem respeita as instruções. 
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RESPONSABILIDADE 

Funcionalidade 

Apresenta sempre a 
informação muito 
bem estruturada e 
facilitadora da sua 
utilização rápida em 
momentos 
posteriores. 
  

Apresenta quase 
sempre a informação 
muito bem 
estruturada e 
facilitadora da sua 
utilização rápida em 
momentos 
posteriores. 

Apresenta alguma 
informação 
estruturada e 
facilitadora da sua 
utilização rápida em 
momentos 
posteriores. 
 

Não apresenta a 
informação 
estruturada e 
facilitadora da sua 
utilização rápida em 
momentos 
posteriores. 
 

Não executa a tarefa solicitada, 
nem respeita as instruções. 

Voltar 
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(V) Rubrica Específica de Avaliação - PERFORMANCE INSTRUMENTAL/VOCAL –– 2º ciclo 
Disciplina(s): Educação Musical 

Anos de escolaridade: 5º e 6º anos 
Critérios transversais  Critérios da tarefa NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO 

APROPRIAÇÃO 
 

Revela elevado 
domínio de todos os 
aspetos técnicos 
inerentes ao 
instrumento musical. 

Revela um bom 
domínio de todos os 
aspetos técnicos 
inerentes ao 
instrumento musical. 

Revela algum domínio 
de todos os aspetos 
técnicos inerentes ao 
instrumento musical. 

Revela pouco 
domínio de todos os 
aspetos técnicos 
inerentes ao 
instrumento musical. 

Não revela domínio de todos os 
aspetos técnicos inerentes ao 
instrumento musical. 

 
INTERPRETAÇÃO 

Executa a peça 
musical, na íntegra, 
com pleno controlo 
do tempo, do ritmo, 
da melodia, da 
dinâmica e dos 
elementos 
expressivos. 

Executa a peça 
musical, na íntegra, 
com bastante 
controlo do tempo, 
do ritmo, da melodia, 
da dinâmica e dos 
elementos 
expressivos. 

Executa a peça 
musical, na íntegra, 
com algum controlo 
do tempo, do ritmo, 
da melodia, da 
dinâmica e dos 
elementos 
expressivos. 

Executa uma parte da 
peça musical, mas 
sem controlo do 
tempo, do ritmo, da 
melodia, da dinâmica 
e dos elementos 
expressivos. 

Não executa a peça musical, com 
controlo do tempo, do ritmo, da 
melodia, da dinâmica e dos 
elementos expressivos. 

 
COMUNICAÇÃO 
 

 
EXPRESSIVIDADE 
 

Interpreta com 
muito rigor e 
expressividade 
reportório variado. 

Interpreta com rigor e 
expressividade 
reportório variado. 

Interpreta com algum 
rigor e expressividade 
reportório variado. 

Interpreta com 
dificuldade reportório 
variado. 

Não interpreta com rigor e 
expressividade repertório 
variado. 

PARTICIPAÇÃO RESILIÊNCIA 

Participa em todas as 
tarefas com elevado 
empenho, 
persistência e 
respeito. 

Participa na maioria 
das tarefas com 
empenho, 
persistência e 
respeito. 
 

Participa na maioria 
das tarefas com 
algum empenho, 
persistência e 
respeito. 

Participa em algumas 
das tarefas, revelando 
pouco empenho, 
persistência e 
respeito. 

Não participa nas tarefas, 
revelando falta de empenho, de 
persistência e de respeito. 

 
RESPONSABILIDADE 

 RELACIONAMENTO 

Faz-se, sempre, 
acompanhar de seus 
materiais. Manifesta, 
sempre, extremo 
cuidado com os 
instrumentos da 
escola. Demonstra, 
sempre, cuidado nas 
suas apresentações. 

Faz-se, quase sempre, 
acompanhar de seus 
materiais. Manifesta, 
quase sempre, 
extremo cuidado com 
os instrumentos da 
escola. Demonstra, 
quase sempre, 
cuidado nas suas 

Faz-se acompanhar 
de seus materiais. 
Manifesta cuidado 
com os instrumentos 
da escola. Demonstra 
cuidado nas suas 
apresentações. 

Faz-se acompanhar, 
de alguns, de seus 
materiais. Manifesta, 
algum, cuidado com 
os instrumentos da 
escola. Demonstra, 
algum, cuidado nas 
suas apresentações. 

Não se faz acompanhar de seus 
materiais. Não manifesta 
cuidado com os instrumentos da 
escola. Não demonstra cuidado 
nas apresentações. 
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apresentações. 

Voltar 
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(W) Rubrica Específica de Avaliação – TAREFA -– 2º e 3º ciclos 
Disciplina(s): Educação Visual e Educação Tecnológica 

Anos de escolaridade: 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos 

Critérios transversais Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO 
Materiais e  
Técnicas  
 

Domina os materiais, 
usando corretamente 
as técnicas a eles 
ligados.  

Domina, quase todos, 
os materiais, usando 
as técnicas a eles 
ligados com algumas 
incorreções.  

Aplica, com alguma 
dificuldade, os 
materiais e nem 
sempre usa 
corretamente as 
técnicas a eles 
ligados.  

Aplica, com grandes 
dificuldades, os diferentes 
materiais, não usando 
corretamente as técnicas 
a eles ligados.  

Não executa a tarefa 
solicitada, nem respeita as 
instruções. 

 
COMUNICAÇÃO 
 

 
Defesa 

Argumenta e defende 
o trabalho com 
elevado sentido 
crítico. 

Argumenta e defende 
o trabalho, muitas 
vezes, com sentido 
crítico. 

Argumenta e defende 
o trabalho, com 
algum sentido crítico. 

Argumenta e defende o 
trabalho revelando 
escasso sentido crítico. 

Argumenta e defende o 
trabalho sem qualquer 
sentido crítico. 

PARTICIPAÇÃO Organização 

Cumpre sempre 
todas as tarefas 
definidas 
reformulando e/ou 
cumprindo os prazos 
previstos para cada 
etapa. 

Cumpre quase 
sempre todas as 
tarefas definidas 
reformulando e/ou 
cumprindo os prazos 
previstos para cada 
etapa. 

Cumpre algumas 
tarefas definidas 
reformulando e/ou 
cumprindo os prazos 
previstos para cada 
etapa. 

Não cumpre todas as 
tarefas definidas não 
reformulando e/ou 
cumprindo os prazos 
previstos para cada etapa. 

Não executa a tarefa 
solicitada, nem respeita as 
instruções. 

 
RESPONSABILIDADE 

Autorregulação 

Procura sempre os 
pontos fracos e fortes 
em cada etapa da 
execução do seu 
trabalho, acentuando 
e/ou reformulando a 
execução, tendo em 
consideração o 
feedback dos pares e 
do professor. 

Procura quase 
sempre os pontos 
fracos e fortes em 
cada etapa da 
execução do seu 
trabalho, acentuando 
e/ou reformulando 
quase sempre a 
execução, tendo em 
consideração o 
feedback dos pares e 
do professor. 

Procura alguns vezes 
os pontos fracos e 
fortes em cada etapa 
da execução do seu 
trabalho, acentuando 
e/ou reformulando, 
por vezes, a 
execução, tendo em 
consideração o 
feedback dos pares e 
do professor. 

Não procura os pontos 
fracos e fortes em cada 
etapa da execução do seu 
trabalho, não acentuando 
e/ou reformulando a 
execução, não tendo em 
consideração o feedback 
dos pares e do professor. 

Não executa a tarefa 
solicitada, nem respeita as 
instruções. 

Voltar 
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(X) Rubrica Específica de Avaliação - TRABALHO ARTÍSTICO –– 2º e 3º ciclos 
Disciplina(s): Educação Visual e Educação Tecnológica 

Anos de escolaridade: 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos 

Critérios transversais Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO 

Domínio de  
Materiais e  
Técnicas  
 

Domina os materiais, 
usando corretamente 
as técnicas a eles 
ligados.  

Domina, quase todos, 
os materiais, usando 
as técnicas a eles 
ligados com algumas 
incorreções.  

Aplica, com alguma 
dificuldade, os 
materiais e nem 
sempre usa 
corretamente as 
técnicas a eles 
ligados.  

Aplica, com grandes 
dificuldades, os 
diferentes materiais, 
não usando 
corretamente as 
técnicas a eles ligados.  

Não executa a tarefa 
solicitada, nem respeita as 
instruções. 

 
Composição 
visual 

Domina os princípios 
da composição 
visual,  
da estrutura, da 
cromática, da 
organização espacial 
e da dinâmica  
na representação.  
  

Domina quase todos 
os princípios da 
composição visual,  
da estrutura, da 
cromática, da 
organização espacial 
e da dinâmica  
na representação.  
 

Aplica com alguma 
dificuldade os 
princípios de 
composição,  
estrutura, cromática, 
organização espacial 
e dinâmica  
na representação, 
porém reformula os 
erros depois do 
feedback do 
professor.  

Não aplica 
adequadamente os 
princípios de 
composição,  
estrutura, cromática, 
organização espacial e 
dinâmica  
na representação e, não 
reformula os 
erros depois do 
feedback do professor.  

Não executa a tarefa 
solicitada, nem respeita as 
instruções. 

 
COMUNICAÇÃO 
 

 
Análise, planeamento 
e defesa 
 

Analisa, planeia 
(esboço rápido) e 
representa o 
referente com grande 
rigor formal, 
defendendo sempre o 
trabalho perante a 
turma e o professor.  
  

Analisa, planeia 
(esboço rápido) e 
representa o 
referente, quase 
sempre, com rigor 
formal, defendendo 
frequentemente o 
trabalho perante a 
turma e o professor. 
 

Analisa, planeia 
(esboço rápido) e 
representa o 
referente com algum 
rigor formal, 
defendendo o 
trabalho perante a 
turma e o professor. 
  
 

Não analisa, não planeia 
(esboço rápido), nem 
representa o referente 
com rigor formal, 
defendendo raramente 
o trabalho perante a 
turma e o professor. 

Não executa a tarefa 
solicitada, nem respeita as 
instruções. 
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PARTICIPAÇÃO Completude 

Realiza todas as fases 
do trabalho e tarefas 
solicitadas. 

Realiza quase todas 
as fases do trabalho e 
quase todas as 
tarefas solicitadas. 

Realiza algumas fases 
do trabalho e 
algumas tarefas 
solicitadas. 

Não realiza quase 
nenhuma fase do 
trabalho, nem concluí as 
tarefas solicitadas. 

Não realiza nenhuma fase do 
trabalho, nem nenhuma 
tarefa. 

 
RESPONSABILIDADE 

Organização 

Faz-se sempre 
acompanhar de todos 
os materiais e cumpre 
sempre todas as 
tarefas definidas 
reformulando e/ou 
cumprindo os prazos 
previstos para cada 
etapa. 

Faz-se quase sempre 
acompanhar de todos 
os materiais e cumpre 
quase sempre todas 
as tarefas definidas 
reformulando e/ou 
cumprindo os prazos 
previstos para cada 
etapa. 
 

Faz-se acompanhar, 
algumas vezes, de 
todos os materiais e 
cumpre algumas 
tarefas definidas 
reformulando e/ou 
cumprindo os prazos 
previstos para cada 
etapa. 

Não se faz acompanhar 
de todos os materiais e 
não cumpre todas as 
tarefas definidas não 
reformulando e/ou 
cumprindo os prazos 
previstos para cada 
etapa. 

Não se faz acompanhar de 
material e, portanto, não 
realiza o trabalho. 

Voltar 
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(Y) Rubrica Específica de Avaliação: APRESENTAÇÃO/EXPRESSÃO ORAL – 1º Ciclo 

Disciplina(s): Todas as áreas disciplinares do 1º Ciclo 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 
 

Critérios 
transversais  

Critérios da tarefa NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 
 

Respeito pelo tema 
 

- Produz um muito bom discurso 
respeitando integramente o tema. 
- Mostra completo conhecimento do 
tema. 

- Produz um bom discurso 
respeitando integramente o tema. 
- Mostra bom conhecimento do 
tema. 

- Produz um discurso razoável, 
respeitando o tema. 
- Mostra conhecimento do 
tema. 

- Revela muitas dificuldades em 
produzir discurso e/ou em 
respeitar o tema. 
- Mostra conhecimento muito 
básico do tema. 

 
Comunicação 

Fluência 

- Transmite sempre a informação de 
forma clara, com boa articulação das 
palavras, entoação e ritmos 
adequados. 

- Transmite quase sempre a 
informação de forma clara, com 
boa articulação das palavras, 
entoação e ritmos adequados. 

- Transmite por vezes a 
informação de forma clara, 
com razoável articulação das 
palavras, entoação e ritmo. 

- Revela muitas dificuldades em 
transmitir a informação e na 
articulação das palavras e 
entoação e ritmo. 

 
Correção 

- Utiliza sempre vocabulário adequado 
ao tema e expressa-se sempre com 
correção linguística. 

- Utiliza quase sempre vocabulário 
adequado ao tema e expressa-se 
quase sempre com correção 
linguística. 

- Utiliza por vezes vocabulário 
adequado ao tema e expressa-
se com alguma correção 
linguística. 

- Revela muitas dificuldades em 
utilizar vocabulário adequado 
ao tema e em expressar-se 
com correção linguística. 

Participação 

 
 

Organização 
 

- Estabelece um muito bom plano de 
apresentação que reflete as 
aprendizagens a realizar. 
- A informação é apresentada com 
sequência lógica e interessante 
(Introdução, desenvolvimento, 
conclusão). 

- Estabelece um bom plano de 
apresentação que reflete as 
aprendizagens a realizar. 
- A informação é apresentada com 
alguma sequência lógica e 
interessante (Introdução, 
desenvolvimento, conclusão). 

- Estabelece um plano de 
apresentação que reflete 
algumas das aprendizagens a 
realizar. 
- A informação é apresentada 
com falhas de sequência lógica 
e interessante (Introdução, 
desenvolvimento, conclusão). 

- Revela muitas dificuldades em 
organizar a apresentação e /ou 
não evidencia aprendizagens. 
- A informação é apresentada 
sem sequência lógica e 
interessante (Introdução, 
desenvolvimento, conclusão). 

Responsabilidade 
 
 

Compromisso 

- Cumpre rigorosamente o tempo e as 
instruções para a apresentação.  
- Adota sempre uma postura 
adequada ao contexto. 
 

- Cumpre o tempo e a maioria das 
instruções para a apresentação.  
- Adota quase sempre uma postura 
adequada ao contexto. 
 

- Cumpre com algumas falhas o 
tempo e as instruções para a 
apresentação.  
- Nem sempre adota uma 
postura adequada ao contexto. 
 

- Revela muitas dificuldades em 
cumprir o tempo e as 
instruções para a 
apresentação.  
- Adota uma postura 
desadequada ao contexto. 
 

Voltar 
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(Z) Rubrica Específica de Avaliação: ATIVIDADE EXPERIMENTAL – 1º Ciclo 
Disciplina(s): Todas as áreas disciplinares do 1º Ciclo 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 

Critérios 
transversais 

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 

 
 
Apropriação 

- Adquire, com muita facilidade, os 
conhecimentos resultantes das  
questões-problema.  

- Adquire, com facilidade, os 
conhecimentos resultantes das  
questões-problema.  

- Adquire conhecimentos 
resultantes das  
questões-problema.  

- Adquire, com dificuldade, alguns 
conhecimentos resultantes das  
questões-problema.  

Reflexão - Mobiliza ativamente as 
aprendizagens de forma a 
construir novos conhecimentos. 

- Mobiliza as aprendizagens de 
forma a construir novos 
conhecimentos.  

- Mobiliza algumas aprendizagens 
de forma a construir novos 
conhecimentos.  

- Não mobiliza as aprendizagens de 
forma a construir novos 
conhecimentos.  

 
Comunicação 
 

 
 
Organização 

- Usa sempre linguagem específica 
no registo e organização dos 
dados obtidos.   
 
- Comprova sempre os resultados 
e comunica-os respondendo à 
questão-problema. 

- Usa linguagem específica no 
registo e organização dos dados 
obtidos.   
 
- Comprova os resultados e 
comunica-os respondendo à 
questão-problema. 

- Usa, por vezes, linguagem 
específica no registo e organização 
dos dados obtidos.   
- Comprova, por vezes, os 
resultados e comunica-os 
respondendo à questão-problema. 

- Raramente usa linguagem 
específica no registo e organização 
dos dados obtidos.   
- Raramente comprova os resultados 
e raramente os comunica 
respondendo à questão-problema. 

Participação 
Rigor 
 

- Segue de forma muito eficiente 
os procedimentos descritos nos 
protocolos 
experimentais/enunciados. 
 
- Participa com muito empenho e 
interage ativamente com os seus 
pares contribuindo bastante para 
o sucesso da atividade. 

- Segue de forma eficiente os 
procedimentos descritos nos 
protocolos 
experimentais/enunciados. 
- Participa com empenho e interage 
ativamente com os seus pares 
contribuindo bastante para o 
sucesso da atividade. 

- Segue, quase sempre, os 

procedimentos descritos nos 
protocolos 
experimentais/enunciados. 
- Participa e interage com os seus 
pares e, por vezes, contribui para a 
execução da atividade. 

- Revela muitas dificuldades em 
seguir os procedimentos descritos 
nos protocolos 
experimentais/enunciados. 
- Revela muitas dificuldades em 
participar e interagir com os seus 
pares e não contribui para a 
execução da atividade. 

 
Responsabilidade 
 
 

- Apresenta uma atitude muito 
responsável e segura no 
manuseio dos materiais 

utilizados. 
- Demonstra muito respeito pelo 
seu trabalho e dos seus pares. 

- Apresenta uma atitude 
responsável e segura no 
manuseio dos materiais utilizados. 

- Demonstra respeito pelo seu 
trabalho e dos seus pares. 

- Apresenta, quase sempre, uma 
atitude responsável e segura no 
manuseio dos materiais utilizados.  

- Demonstra, quase sempre, 
respeito pelo seu trabalho e dos 
seus pares. 

- Raramente apresenta uma 
atitude responsável e segura no 
manuseio dos materiais utilizados. 

- Nem sempre, demonstra respeito 
pelo seu trabalho e dos seus pares. 

Voltar 
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(AA) Rubrica Específica de Avaliação: CADERNO DIÁRIO – 1º Ciclo 
Disciplina(s): Todas as áreas disciplinares do 1º Ciclo 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 
Critérios 

transversais  
Critérios da 

tarefa 
NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 

 
 
 
 

Informação 
 
 

- O caderno respeita integralmente 
a estrutura proposta.  
- Os conteúdos e as informações 
escritas estão todos corretos e de 
acordo com o que foi exposto na 
aula. 

- Respeita globalmente e de 
forma adequada a estrutura 
proposta. 
 - Os conteúdos e as 
informações, estão escritos de 
forma adequada, ainda que 
com falhas pontuais, e de 
acordo com o que foi exposto 
na aula 

- Apresenta alguns desvios face à 
estrutura proposta.   
- Os conteúdos e as informações, 
estão escritos de forma adequada, 
ainda que com falhas recorrentes, 
e nem sempre de acordo com o 
que foi exposto na aula 

- Apresenta desvios significativos face 
à estrutura proposta ou não respeita 
a estrutura proposta.  
 - Os conteúdos e as informações não 
estão escritos de forma correta nem 
de acordo com o que foi exposto na 
aula ou faltam muitos conteúdos e 
informações. 

 
Comunicação 

 
 

Apresentação 

- O caderno está redigido de forma 
legível, sem rasuras, com uma 
disposição gráfica atrativa, que 
facilita a leitura. 

- O caderno está redigido de 
forma legível, sem rasuras, com 
uma disposição gráfica 
globalmente atrativa, que 
facilita a leitura 

- O caderno está redigido de forma 
legível, mas com algumas rasuras e 
uma disposição gráfica pouco 
atrativa, que dificulta por vezes a 
leitura. 

- O caderno está redigido de forma 
globalmente ilegível, com rasuras e 
uma disposição gráfica inadequada, 
que dificulta a leitura. 

Participação 

 
 

Funcionalidad
e 

Apresenta a informação muito bem 
estruturada e facilitadora da sua 
consulta em momento posterior.  

Apresenta a informação 
estruturada e facilitadora da 
sua consulta em momento 
posterior. 

- Apresenta a informação, mas não 
de forma a ser de fácil consulta em 
momento posterior. 

- Não apresenta a informação 
necessária. 

Responsabilidade 

 
 

Registo 

- O caderno tem registados todos 
trabalhos realizados nas aulas.  
- Compreende e cumpre as 
sugestões de melhoria dadas pelo 
professor. 
 

- O caderno tem registados 
quase todos os trabalhos 
realizados nas aulas.  
- Compreende e cumpre quase 
todas as sugestões de melhoria 
dadas pelo professor. 

- Regista a maioria dos trabalhos 
realizados nas aulas. 
- Revela dificuldade em reformular 
os seus trabalhos necessitando do 
apoio do professor. 

- Os registos são praticamente 
inexistentes. 
- Não segue qualquer sugestão de 
melhoria. 

Voltar 
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(BB) Rubrica Específica de Avaliação: DEBATE – 1º Ciclo 

Disciplina(s): Todas as áreas disciplinares do 1º Ciclo 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 

Critérios 
transversais  

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

 

Conhecimento 

 

 

Argumentação  

 

- Apresenta as suas opiniões de 

forma clara, sustentando-as com 

informação válida e convincente. 

Refuta com eficácia outras ideias. 

 

- Apresenta as suas opiniões de 

forma clara, sustentando-as com 

alguma informação válida. Refuta 

com alguma eficácia outras ideias. 

 

- Apresenta as suas opiniões, mas 

tem dificuldade em fundamentá-

las. Apresenta algumas falhas 

quando refuta outras ideias.   

 

- Apresenta com dificuldade as suas 

opiniões, revelando muitas falhas 

quando refuta outras ideias.   

 

 

Comunicação 

 

 

Correção 

 

 

- Apresenta um discurso claro, 

coerente, com um vocabulário 

rico e adequado.  

 

- Apresenta um discurso claro, 

quase sempre coerente, com um 

vocabulário rico e adequado.  

 

- Apresenta um discurso pouco 

claro, com um vocabulário restrito 

e com algumas incorreções. 

- Apresenta um discurso pouco 

claro, com um vocabulário restrito 

e com muitas incorreções. 

 

Participação 

 

 - Participa ativamente no debate, 

respeitando as regras (interage, 

questiona, ouve os outros, 

intervém na sua vez). 

- Participa no debate, respeitando as 

regras (interage, questiona, ouve os 

outros, intervém na sua vez). 

- Participa de forma satisfatória no 

debate, respeitando as regras. 

- Participa de forma pouco 

satisfatória no debate e nem sempre 

respeita as regras. 

 

Responsabilidade 

 

Cooperação 

 

 

- Promove um clima de bem-estar 

construtivo, trata os outros com 

respeito e manifesta tolerância 

pelas opiniões dos outros. 

 

- Promove um clima de bem-estar 

construtivo, trata os outros com 

respeito e manifesta quase sempre 

tolerância pelas opiniões dos outros. 

 

- Contribui para um clima de bem-

estar, mas revela algumas 

dificuldades em respeitar as 

opiniões dos outros. 

 

- Raramente contribui para um clima 

de bem-estar, revelando muitas 

dificuldades em respeitar as opiniões 

dos outros. 

 

Voltar 
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(CC) Rubrica Específica de Avaliação: DOMÍNIO FUNCIONAL DAS TIC – 1º Ciclo 

Disciplina(s): Todas as áreas disciplinares do 1º Ciclo 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 

 
Critérios 

transversais  

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 

 
 
 

Adequação 
 

- Pesquisa, analisa a qualidade da 
informação de forma muito eficaz e 
seleciona-a 
corretamente. 
- Domina, de forma eficaz, a 
linguagem e símbolos associados às 
tecnologias. 
- Adquire e aplica, de forma 
adequada, conhecimentos na 
exploração de ferramentas digitais. 

- Pesquisa, analisa a qualidade da 
informação de forma eficaz e 
seleciona-a quase sempre de forma 
correta.  
- Domina a linguagem e símbolos 
associados às tecnologias. 
- Adquire e aplica conhecimentos na 
exploração de ferramentas digitais. 

- Pesquisa, analisa a qualidade da 
informação e seleciona-a, por 
vezes, de forma correta. 
- Domina a maioria da linguagem 
e símbolos associados às 
tecnologias. 
- Adquire e aplica a maioria dos 
conhecimentos na exploração de 
ferramentas digitais. 

- Revela muitas dificuldades em 
pesquisar e analisar a qualidade 
da informação e em selecioná-la 
corretamente. 
- Não domina a linguagem e 
símbolos associados às 
tecnologias. 
- Revela muitas dificuldades em 
adquirir e aplicar 
conhecimentos na exploração 
de ferramentas digitais. 

Comunicação 

 
 

Segurança 

- Utiliza sempre as Tecnologias de 
Informação e Comunicação, em 
segurança e 
tendo em conta a privacidade 
dos utilizadores, os direitos de 
autor e a  
propriedade intelectual. 

- Utiliza quase sempre as Tecnologias 
de Informação e Comunicação, em 
segurança e 
tendo em conta a privacidade 
dos utilizadores, os direitos de autor 
e a  
propriedade intelectual. 

- Utiliza por vezes as Tecnologias 
de Informação e Comunicação, 
em segurança e 
tendo em conta a privacidade 
dos utilizadores, os direitos de 
autor e a propriedade intelectual. 

- Utiliza sempre as Tecnologias 
de Informação e Comunicação, 
em segurança e 
tendo em conta a privacidade 
dos utilizadores, os direitos de 
autor e a  
propriedade intelectual. 

Participação Autonomia 

- Revela muita autonomia e realiza 
todas as tarefas propostas. 
- Utiliza adequadamente aplicações 
digitais para criar artefactos. 

- Revela autonomia e realiza a 
maioria das tarefas propostas. 
- Utiliza aplicações digitais para criar 
artefactos. 

- Revela alguma autonomia e 
realiza parte das tarefas 
propostas. 
- Utiliza, por vezes, aplicações 
digitais para criar artefactos. 

- Revela muito pouca autonomia 
não realizando as tarefas 
propostas. 
- Utiliza raramente, aplicações 
digitais para criar artefactos. 

 
Responsabilidade 

Correção 

- Respeita plenamente as regras de 
comunicação em 
ambientes digitais e em situações 
reais ou simuladas. 

- Respeita as regras de comunicação 
em 
ambientes digitais e em situações 
reais ou simuladas. 

- Respeita a maioria das regras de 
comunicação em 
ambientes digitais e em situações 
reais ou simuladas. 

- Respeita algumas regras de 
comunicação em 
ambientes digitais e em 
situações reais ou simuladas. 

Voltar 
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(DD) Rubrica Específica de Avaliação: EXPRESSÃO ESCRITA – 1º Ciclo 

Disciplina(s): Todas as áreas disciplinares do 1º Ciclo 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 

Critérios 
transversais  

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 

Rigor 
 

Cumpre rigorosamente as instruções 
quanto ao género/formato solicitado, 
respeitando integralmente as 
características da tipologia textual. 

Cumpre as instruções quanto ao 
género/formato solicitado, 
respeitando as características da 
tipologia textual. 

Cumpre a instrução quanto ao 
género/formato solicitado, mas 
apresenta falhas pontuais nas regras 
relativas à tipologia. 

Não cumpre a instrução quanto 
ao género/formato textual 
solicitado. 

Pertinência - Cumpre integralmente a instrução 
quanto ao tema; 
- Recorre a informação pertinente;  
- Usa vocabulário diversificado e 
adequado ao tema;  

- Apresenta uma sequência lógica 
das ideias.  

- Cumpre a instrução quanto ao 
tema; 
- Recorre a informação pertinente;  
- Usa vocabulário adequado ao 
tema;  

- Apresenta uma sequência 
lógica das ideias.  

- Cumpre a instrução quanto ao 
tema; 
- Recorre a informação pertinente;  
- Usa vocabulário adequado ao 
tema, mas pouco diversificado;  

- Revela falhas na apresentação de 
uma sequência lógica das ideias.  

- Trata o tema dado de forma 
muito vaga ou aborda-o num 
plano secundário.  
- Revela falhas quanto à 
informação mobilizada, ao 
vocabulário usado e/ou à 
progressão da informação. 

Comunicação 

Coerência  
12,5% 

 
 

- Redige um texto muito bem 
organizado e coeso, demarcando 
adequadamente as diferentes partes 
do texto (introdução, desenvolvimento 
e conclusão);  
- Utiliza corretamente parágrafos.  

- Redige um texto bem organizado 
e coeso, demarcando 
adequadamente as diferentes 
partes do texto (introdução, 
desenvolvimento e conclusão);  
- Utiliza corretamente parágrafos. 

- Redige um texto com alguma 
organização e coesão, demarcando a 
maioria das vezes as diferentes 
partes do texto (introdução, 
desenvolvimento e conclusão);  
- Utiliza, quase sempre, 
corretamente parágrafos. 

Redige um texto pouco 
organizado, com ruturas de 
coesão frequentes causadas 
por lacunas e/ou repetições 
nominais e/ou pronominais 
desnecessárias. 

 
Correção 

- Escreve utilizando plenamente: 
- concordância;  
- flexão verbal; 
- sinais de pontuação;  
- sinais auxiliares de escrita.  

- Escreve com bastante correção 
ortográfica.  

- Escreve utilizando: 
- concordância;  
- flexão verbal; 
- sinais de pontuação;  
- sinais auxiliares de escrita.  

- Escreve com bastante correção 
ortográfica.  

- Escreve utilizando, com algumas 
falhas: 

- concordância;  
- flexão verbal; 
- sinais de pontuação;  
- sinais auxiliares de escrita.  

- Escreve com alguma correção 
ortográfica.  

- Apresenta falhas sistemáticas 
ao nível da correção da frase. 
- Escreve com pouca 
correção ortográfica.  

Participação 
 
 

- Mobiliza ativamente os 
conhecimentos para participar 
de forma construtiva; 
- Realiza a tarefa solicitada, 
demonstrando interesse e 

- Mobiliza os conhecimentos 
para participar de forma 
construtiva; 
- Realiza com frequência a tarefa 
solicitada, demonstrando 

- Mobiliza, por vezes, os 
conhecimentos para participar 
de forma construtiva; 
- Realiza a maioria das tarefas 
solicitadas, demonstrando 

- Revela muitas 
dificuldades em mobiliza 
conhecimentos e em 
participar de forma 
construtiva; 
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empenho.  interesse e empenho.  interesse.  - Realiza, com dificuldades, 
das tarefas solicitadas, 
demonstrando pouco 
interesse.  

 
Responsabilidade 

 
 

Apresenta uma atitude muito 
responsável, realizando a tarefa 
com muita qualidade, dentro dos 
tempos previstos, de forma 
construtiva e assertiva.  

Apresenta uma atitude 
responsável, realizando a tarefa 
com qualidade, dentro dos 
tempos previstos, de forma 
construtiva e assertiva.  

Apresenta uma atitude 
responsável, esforçando-se por 
realizar a tarefa, dentro dos 
tempos previstos, de forma 
construtiva e assertiva.  

Apresenta uma atitude 
pouco responsável, não se 
esforçando por realizar a 
tarefa.  

Voltar 
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(EE) Rubrica Específica de Avaliação: LEITURA – 1º Ciclo 
Disciplina(s): Todas as áreas disciplinares do 1º Ciclo 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 

Critérios 
transversais  

Critérios da tarefa NÍVEIS DE DESEMPENHO 
Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 
 

 
Articulação 

 

- Pronuncia/articula 
corretamente todas as 
palavras. 
- Lê com muita clareza e 
coloca muito bem a voz. 

- Pronuncia/articula 
corretamente todas as 
palavras. 
- Lê com clareza e coloca 
bem a voz. 

- Pronuncia/articula 
corretamente todas as 
palavras. 
- Lê com alguma clareza e 
com razoável colocação da 
voz. 

- Pronuncia/articula as palavras com dificuldades, 
- Lê sem clareza e sem colocar a voz. 

Compreensão 
 

-Explicita claramente as 
ideias-chave do texto. 
- Identifica plenamente o 
tema e o assunto do texto 
ou de partes do mesmo. 
- Exprime uma opinião 
crítica acerca de aspetos do 
texto (do conteúdo e/ou da 
forma). 

-Explicita claramente as 
ideias-chave do texto. 
- Identifica plenamente o 
tema e o assunto do texto 
ou de partes do mesmo. 
- Exprime uma opinião 
crítica acerca de aspetos do 
texto (do conteúdo e/ou da 
forma). 

- Explicita ideias-chave do 
texto, mas não identifica o 
tema e o assunto do texto ou 
as partes do mesmo.  
- Não exprime uma opinião 
crítica acerca de aspetos do 
texto (do conteúdo e/ou da 
forma). 

- Revela dificuldades em explicitar ideias-chave do 
texto e não identifica o tema e o assunto do texto ou 
as partes do mesmo.  
- Não exprime uma opinião crítica acerca de aspetos 
do texto (do conteúdo e/ou da forma). 

 
Comunicação 

 

Fluência e ritmo 
 

Lê de forma muito fluente e 
segura e com um ritmo 
adequado ao texto. 

Lê de forma fluente e com 
um ritmo adequado ao 
texto. 

Lê com razoável fluência, mas 
com um ritmo pouco 
adequado ao texto. 

Lê de forma hesitante e sem ritmo.  

 
Expressividade 

 

-Apresenta sempre 
expressividade na sua 
leitura, transmitindo todos 
os sentimentos/ emoções 
presentes no texto e 
respeitando todos os sinais 
de pontuação. 

- Apresenta quase sempre 
expressividade na sua 
leitura, transmitindo todos 
os sentimentos/ emoções 
presentes no texto e 
respeitando todos os sinais 
de pontuação. 

- Apresenta, na maioria das 
vezes, expressividade na sua 
leitura, transmitindo alguns 
sentimentos/ emoções 
presentes no texto e 
respeitando todos os sinais de 
pontuação. 

- Apresenta dificuldades em revelar expressividade 
na sua leitura e em transmitir alguns sentimentos/ 
emoções presentes no texto. Não respeita os sinais 
de pontuação. 

Participação 
 
 

- Mobiliza ativamente os 
conhecimentos de forma a 
realizar uma leitura correta 
e compreensiva. 
-Realiza a tarefa solicitada, 
demonstrando interesse e 
empenho. 

- Mobiliza os 
conhecimentos de 
forma a realizar uma 

leitura correta e 

compreensiva.;  
- Realiza com 

- Mobiliza os 
conhecimentos de 
forma a realizar, a maioria 

das vezes uma leitura correta 

e compreensiva;  
- Realiza a maioria 

- Revela muitas dificuldades em realizar uma 

leitura correta e compreensiva  
- Realiza, com dificuldades, das tarefas 
solicitadas, demonstrando pouco interesse.   
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frequência a tarefa 
solicitada, demonstrando 
interesse e empenho.   

das tarefas solicitadas, 
demonstrando interesse.   

 
Responsabilidade 

 
 

Apresenta uma atitude 
muito responsável, 
realizando a tarefa com 
qualidade, dentro dos 
tempos previstos, de forma 
construtiva e assertiva. 

Apresenta uma atitude 
responsável, realizando a 
tarefa com 
qualidade, dentro dos 
tempos previstos, de 
forma construtiva e 
assertiva.   

Apresenta uma atitude 
responsável, esforçando-se 
por realizar a 
tarefa, dentro dos tempos 
previstos, de forma 
construtiva e assertiva.   

Apresenta uma atitude pouco responsável, não 
se esforçando por realizar a tarefa.   

Voltar 
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(FF) Rubrica Específica de Avaliação: OBSERVAÇÃO DIRETA DO TRABALHO EM SALA DE AULA – 1º Ciclo 

Disciplina(s): Todas as áreas disciplinares do 1º Ciclo 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 
Critérios transversais e da tarefa NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 
 

- Adquire plenamente os 
conhecimentos.  
- Aplica de forma adequada os 
conhecimentos.  
- Realiza corretamente todas as 
tarefas.  

- Adquire a maioria os 
conhecimentos.  
- Aplica de forma adequada os 
conhecimentos.  
- Realiza frequentemente e de forma 
correta todas as tarefas. 

- Adquire os conhecimentos.  
- Aplica a maioria dos conhecimentos 
de forma adequada. 
 - Realiza corretamente a maioria das 
tarefas. 

- Adquire alguns dos conhecimentos.  
- Aplica alguns conhecimentos de 
forma adequada.  
- Realiza, por vezes, de forma correta 
as tarefas. 

 
Comunicação 

 

 
- Expressa-se sempre de forma 
adequada ao contexto 
discursivo.  
- Comunica sempre de forma 
audível, com dicção e fluência.  
- Utiliza sempre vocabulário 
diversificado.  
 - Cumpre sempre as regras da 
comunicação oral.  

- Expressa-se quase sempre de forma 
adequada ao contexto discursivo. 
- Comunica frequentemente de 
forma audível, com dicção e fluência.  
- Utiliza quase sempre vocabulário 
diversificado.  
 - Cumpre frequentemente as regras 
da comunicação oral  
 

- Expressa-se algumas vezes de forma 
adequada ao contexto discursivo.  
- Comunica na maioria das vezes de 
forma audível, com dicção e fluência.  
- Utiliza algumas vezes vocabulário 
diversificado.  
 - Cumpre quase sempre as regras da 
comunicação oral.  

- Expressa-se poucas vezes de forma 
adequada ao contexto discursivo. 
- Comunica de forma pouco 
audível, apresentando dificuldades na 
dicção e fluência.  
- Raramente utiliza vocabulário 
diversificado.  
 - Expressa-se poucas vezes 
cumprindo as regras da comunicação 
oral.  

Participação 
 

- Participa em todas as tarefas 
com elevado empenho e 
persistência.  
- Manifesta sempre espírito de 
iniciativa e cooperação nas 
tarefas da aula.  
- Participa sempre de forma 
pertinente.  

- Participa em todas as tarefas com 
empenho e persistência. 
- Manifesta quase sempre espírito de 
iniciativa e cooperação nas tarefas da 
aula. 
- Participa de forma pertinente. 

- Participa na maioria das tarefas com 
empenho e persistência. 
- Manifesta espírito de iniciativa e 
cooperação nas tarefas da aula. 
- Participa algumas vezes de forma 
pertinente.   

- Participa em algumas tarefas com 
pouco empenho e persistência. 
- Manifesta poucas vezes espírito de 
iniciativa e de cooperação nas tarefas 
da aula. 
- Raramente participa de forma 
pertinente.  

 
Responsabilidade 

 

- Cumpre sempre as regras da 
sala de aula.  
- Revela sempre cuidado 
com o material individual e da 
sala de aula.  
- Cumpre sempre todas as regras 
de convivência contribuindo para 
um bom ambiente de trabalho.  

- Cumpre frequentemente as regras 
da sala de aula. 
- Revela quase sempre cuidado 
com o material individual e da sala de 
aula  
- Cumpre frequentemente todas as 
regras de convivência contribuindo 
para um bom ambiente de trabalho. 

- Cumpre, na maioria das vezes, as 
regras da sala de aula. 
- Revela, na maioria das vezes, 
cuidado com o material individual 
e da sala de aula  
- Cumpre quase sempre todas as 
regras de convivência contribuindo 
para um bom ambiente de trabalho. 

- Cumpre com falhas as regras sala de 
aula. 
- Revela, por vezes, cuidado 
com o material individual e da sala de 
aula  
- Raramente cumpre as regras de 
convivência contribuindo para um 
bom ambiente de trabalho. 

Voltar 
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(GG) Rubrica Específica de Avaliação: OBSERVAÇÃO DIRETA DO TRABALHO PRÁTICO - 1º Ciclo 
Disciplina(s): Educação Artística 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 

Critérios 
transversais 

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 
Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 
 

 
 

Apropriação 
 

- Pesquisa, observa e identifica 

diferentes estilos e géneros do 

património cultural e artístico 

utilizando um vocabulário específico e 

adequado à disciplina 

(dramática/visual/musical/dança). 

- Experimenta, explora e recria, 

criativa e ativamente, esses mesmos 

estilos e géneros. 

- Pesquisa, observa e identifica 

diferentes estilos e géneros do 

património cultural e artístico utilizando 

um vocabulário específico e adequado à 

disciplina 

(dramática/visual/musical/dança). 

- Experimenta, explora e recria, de 

forma criativa esses mesmos estilos e 

géneros 

Pesquisa e observa diferentes 

estilos e géneros do património 

cultural e artístico, mas não utiliza 

um vocabulário específico e 

adequado à disciplina 

(dramática/visual/musical/dança). 

 - Experimenta, explora e recria, 

sem muita criatividade, esses 

mesmos estilos e géneros. 

-Revela muitas dificuldades 

em pesquisar e em 

identificar diferentes estilos 

e géneros do património 

cultural e artístico, bem 

como em explorá-los.  

 

 
 

Eficiência 
12,5% 

- Planifica, estabelecendo plenamente 

a sequência de etapas para a 

concretização de um projeto artístico 

(teatral/visual/musical/coreográfico).  

- Planifica, estabelecendo uma 

sequência de etapas para a 

concretização de um projeto artístico 

(teatral/visual/musical/coreográfico). 

- Estabelece a sequência de etapas 

para o desenvolvimento do 

projeto artístico 

(teatral/visual/musical/ 

coreográfico), mas não cumpre 

algumas das etapas. 

-Revela muitas dificuldades 

em estabelecer a sequência 

de etapas para a 

concretização de um projeto 

artístico. 

 
Comunicação 

 

 
 
 

Expressividade 

- Demonstra muita capacidade de 

expressão de acordo com o tema.  

- Apresenta muita expressividade na 

comunicação oral/facial/corporal, nos 

movimentos ou nos registos gráficos. 

- Demonstra capacidade de expressão 

de acordo com o tema.  

- Apresenta expressividade na 

comunicação oral/facial/corporal, nos 

movimentos ou nos registos gráficos. 

Apresenta expressividade na 

comunicação, mas apenas em 

alguns elementos. 

-Revela muitas dificuldades 

em reconhecer 

propriedades expressivas 

dos materiais/corpo. 

Participação 
 

Adequação 

- Participa com muito empenho e 

interage ativamente com os seus pares 

contribuindo bastante para o sucesso 

da atividade. 

 - Partilha ativamente com os pares 

vivências e manifestações artísticas do 

seu quotidiano. 

- Revela muito empenho e motivação 

- Participa com empenho e interage 

ativamente com os seus pares 

contribuindo bastante para o sucesso 

da atividade. 

 - Partilha com os pares vivências e 

manifestações artísticas do seu 

quotidiano. 

- Revela empenho e motivação no 

- Participa e interage com os seus 

pares contribuindo para o sucesso 

da atividade. 

 - Partilha ativamente com os 

pares vivências e manifestações 

artísticas do seu quotidiano. 

- Revela algum empenho e 

motivação no aperfeiçoamento 

- Participa com os seus 

pares, mas não contribui 

para o sucesso da atividade, 

não partilhando vivências e 

manifestações artísticas. 

- Não revela empenho e 

motivação no 

aperfeiçoamento técnico. 
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no aperfeiçoamento técnico.  aperfeiçoamento técnico. técnico.  

 
Responsabilidade 

 
 

- Apresenta uma atitude muito 

responsável e segura no manuseio 

dos materiais utilizados. 

- Demonstra muito respeito pelo seu 

trabalho e dos seus pares. 

 - Debate utilizando vocabulário 

apropriado, reconhecendo as artes 

como construção social e cultural, 

merecedoras de respeito, preservação 

e divulgação. 

 

- Apresenta uma atitude 

responsável e segura no manuseio 

dos materiais utilizados. 

- Demonstra respeito pelo seu trabalho 

e dos seus pares. 

 - Debate utilizando vocabulário 

apropriado, reconhecendo as artes 

como construção social e cultural, 

merecedoras de respeito, preservação e 

divulgação. 

 

- Apresenta, com algumas 

falhas, uma atitude 

responsável e segura no 

manuseio dos materiais 

utilizados. 

- Demonstra respeito pelo seu 

trabalho e dos seus pares. 

 - Debate, sem utilizar vocabulário 

apropriado, reconhecendo as 

artes como construção social e 

cultural, merecedoras de respeito, 

preservação e divulgação. 

 

- Revela muitas dificuldades 

em apresentar uma 

atitude responsável e 

segura no manuseio dos 

materiais utilizados. 

- Demonstra pouco respeito 

pelo seu trabalho e dos seus 

pares. 

 -Não debate nem 

reconhece as artes como 

construção social e cultural, 

merecedoras de respeito, 

preservação e divulgação. 

Voltar 
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(HH) Rubrica Específica de Avaliação: OBSERVAÇÃO DIRETA DO TRABALHO PRÁTICO – 1º Ciclo 

Disciplina(s): Educação Física 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 

Critérios 
transversais 

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 
 

 
 

Rigor 

- Conhece todas as regras da 

modalidade e aplica-as na totalidade 

(no modo individual e/ou coletivo). 

- Domina plenamente o vocabulário 

próprio de cada modalidade. 

- Conhece as regras da modalidade e 

aplica-as (no modo individual e/ou 

coletivo). 

- Domina o vocabulário próprio de 

cada modalidade. 

- Conhece algumas regras da 

modalidade e aplica-as (no modo 

individual e/ou coletivo). 

- Conhece algum vocabulário 

próprio de cada modalidade. 

-Revela muitas dificuldades em 

conhecer algumas regras das 

modalidades e não conhece o 

seu vocabulário próprio. 

 
Comunicação 

 

 
 

Adequação 

- Executa com correção todas as 

fases do movimento em prova. 

- Toma a decisão mais assertiva em 

função do contexto de jogo. 

- Executa com correção quase todas 

as fases do movimento em prova. 

- Toma decisões em função do 

contexto de jogo. 

- Executa com correção algumas 

das fases do movimento em prova. 

- Toma algumas decisões, mas 

nem sempre adequadas ao 

contexto de jogo. 

-Revela muitas dificuldades em 

executar as fases do 

movimento em prova. 

-Não toma decisões em função 

do contexto de jogo. 

Participação 
 

Destreza 

- Executa os gestos técnicos com 

correção e aplica-os em situações 

concretas da modalidade (de modo 

individual e/ou coletivo). 

- Revela muito empenho e motivação 

no aperfeiçoamento técnico. 

- Executa, quase sempre, os gestos 

técnicos com correção e aplica-os em 

situações concretas da modalidade 

(de modo individual e/ou coletivo). 

- Revela empenho e motivação no 

aperfeiçoamento técnico. 

- Executa alguns gestos técnicos 

com correção e aplica-os em 

situações concretas da modalidade 

(de modo individual e/ou coletivo). 

- Revela algum empenho e 

motivação no aperfeiçoamento 

técnico. 

- Executa alguns gestos 

técnicos com pouca correção, 

mas não os aplica em situações 

concretas da modalidade (de 

modo individual e/ou coletivo). 

- Não revela empenho e 

motivação no aperfeiçoamento 

técnico. 

 
Responsabilidade 

 

Cooperação 
 

- Promove ativamente o espírito de 

grupo.  

- Manifesta sempre fair-play e ações 

de solidariedade para com os 

colegas. 

- Cumpre as regras de segurança e 

colabora sempre na preparação, 

preservação e arrumação do 

material. 

- Promove, quase sempre, o espírito 

de grupo.  

- Manifesta, na maioria das vezes, 

fair-play e ações de solidariedade 

para com os colegas. 

- Cumpre, quase sempre, as regras de 

segurança e colabora sempre na 

preparação, preservação e 

arrumação do material. 

- Promove, algumas vezes, o 

espírito de grupo.  

- Manifesta, algumas vezes fair-

play e ações de solidariedade para 

com os colegas. 

- Cumpre, algumas vezes, as regras 

de segurança e colabora na 

preparação, preservação e 

arrumação do material. 

-Revela muitas dificuldades em 

contribuir para o espírito de 

grupo, não manifestando fair-

play e ações de solidariedade.  

- Raramente cumpre as regras 

de segurança e colabora muito 

pouco na preparação, 

preservação e arrumação do 

material. 

Voltar 
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(II) Rubrica Específica de Avaliação: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS/EXERCÍCIOS – 1º Ciclo 

Disciplina(s): Todas as áreas disciplinares do 1º Ciclo 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 

Critérios 
transversais  

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 
 

 
 

Apropriação 
 

- Descodifica plenamente o enunciado 

do problema e identifica com precisão 

o objetivo do problema/exercício. 

- Distingue e destaca, de forma 

adequada, o essencial do acessório. 

 

- Descodifica o enunciado do 

problema e identifica com alguma 

precisão o objetivo do 

problema/exercício. 

- Distingue e destaca o essencial 

do acessório. 

- Descodifica, com algumas falhas, o 

enunciado do problema e identifica 

com algumas imprecisões o 

objetivo do problema/exercício. 

- Distingue e destaca, com algumas 

falhas o essencial do acessório. 

- Revela muitas dificuldades 

em descodificar o enunciado 

do problema/exercício e não 

identifica o objetivo do 

mesmo.  

 

 
 

Organização 
 

- Apresenta uma estratégia muito 

adequada à resolução do problema, 

registando todos os dados de forma 

coerente.  

-Traduz na linguagem específica da 

disciplina a estratégia/plano 

estabelecido. 

- Apresenta uma estratégia 

adequada à resolução do 

problema, registando quase todos 

os dados de forma coerente.  

-Traduz na linguagem específica 

da disciplina a estratégia/plano 

estabelecido. 

- Apresenta uma estratégia 

adequada à resolução do problema, 

não registando todos os dados de 

forma coerente.  

-Traduz na linguagem específica da 

disciplina a estratégia/plano 

estabelecido, com algumas falhas. 

- Revela muitas dificuldades 

em apresentar uma estratégia 

para a resolução do problema, 

não registando os dados. 

 
Comunicação 

 

 
Sistematização 

 

- Aplica a estratégia/plano de forma 

coerente e eficaz, apresentando as 

etapas necessárias à resolução do 

problema. 

- Aplica a estratégia/plano com 

alguma coerência, apresentando 

a maioria das etapas necessárias à 

resolução do problema. 

- Aplica a estratégia/plano com 

algumas falhas, apresentando 

algumas das etapas necessárias à 

resolução do problema. 

- Revela muitas dificuldades 

em apresentar em aplicar a 

estratégia definida. 

 
 
 

Reflexão 
 

- Reflete sempre sobre a adequação da 

solução/resultado ao objetivo e 

contexto do problema e dá uma 

resposta.  

- Justifica plenamente a adequação das 

estratégias adotadas e dos processos 

utilizados. 

- Reflete sobre a adequação da 

solução/resultado ao objetivo e 

contexto do problema e dá uma 

resposta.  

- Justifica, quase sempre, a 

adequação das estratégias 

adotadas e dos processos 

utilizados. 

- Reflete, com alguma dificuldade, 

sobre a adequação da 

solução/resultado ao objetivo e 

contexto do problema ou apenas dá 

uma resposta.  

- Justifica, com alguma dificuldade, 

a adequação das estratégias 

adotadas e dos processos 

utilizados. 

- Não reflete sobre adequação 

das estratégias ou da 

solução/resultado 

encontrados ou não dá uma 

resposta.  
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Participação 
 
 

-Persiste na realização da tarefa 

tentando resolver autonomamente 

sem recorrer à ajuda do professor. 

-É perseverante mesmo após várias 

tentativas. 

-Persiste, na maioria das vezes, na 

realização da tarefa tentando 

resolver autonomamente sem 

recorrer à ajuda do professor. 

-É quase sempre perseverante, 

mesmo após várias tentativas. 

- Nem sempre persiste na 

realização da tarefa, recorre várias 

vezes à ajuda do professor. 

- Não persiste na realização da 

tarefa, recorrendo 

imediatamente à ajuda do 

professor. 

 
Responsabilidade 

 
 

Apresenta uma atitude muito 

responsável, realizando a tarefa 

com qualidade, dentro dos tempos 

previstos, de forma construtiva e 

assertiva.  

Apresenta uma atitude 

responsável, realizando a 

tarefa com alguma 

qualidade, dentro dos tempos 

previstos, de forma construtiva 

e assertiva.  

Apresenta uma atitude 

responsável, realizando a tarefa, 

com algumas falhas, dentro dos 

tempos previstos.  

Apresenta uma atitude 

pouco responsável, por 

vezes não realizando a 

tarefa ou não respeitando 

os tempos previstos.  

Voltar 
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(JJ) Rubrica Específica de Avaliação: TRABALHO DE GRUPO – 1º Ciclo 

Disciplina(s): Todas as áreas disciplinares do 1º Ciclo 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 

Critérios 
transversais  

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 
 

Conhecimento 
 

 
 

Apropriação 
 

- Domina plenamente o tema, 
distinguindo o essencial do 
acessório. 

- Domina o tema, distinguindo, na 
maioria das vezes, o essencial do 
acessório. 

- Domina parcialmente tema, 
distinguindo, por vezes, o essencial 
do acessório. 
 

- Revela pouco domínio do tema, 
não distinguindo o essencial do 
acessório. 
 

 
Comunicação 

 

 
 

Correção 
 
 

- Comunica sempre de forma 
apelativa, utilizando vocabulário 
adequado à disciplina. 

 

- Comunica quase sempre de forma 
apelativa, utilizando vocabulário 
adequado à disciplina. 

 

- Comunica por vezes de forma 
apelativa, utilizando algum 
vocabulário adequado à 
disciplina. 

 

- Comunica de forma pouco 
apelativa, mas nem sempre 
utiliza vocabulário adequado à 
disciplina. 

 

 
Participação 

 

 
 

Relacionamento 
 
 

 - Promove um clima de bem-estar 

construtivo, trata os outros com 
respeito e ajuda na resolução de 
conflitos.  

 

- Promove um clima de bem-estar 

construtivo, trata os outros com 
respeito, mas nem sempre ajuda na 
resolução de conflitos.  

- Contribui para um clima de 

bem-estar e trata os outros com 
respeito.  

 

- Contribui poucas vezes para 

um clima de bem-estar e trata 
os outros com pouco respeito.  
 

 

Responsabilidade 
 

- Realiza todas as tarefas com 
empenho. Contribui ativamente para 
que o grupo cumpra as orientações e 
os prazos estabelecidos. 
 

- Realiza quase todas as tarefas com 
empenho. Contribui muitas vezes 
para que o grupo cumpra as 
orientações e os prazos 
estabelecidos. 
 

- Realiza a maioria das tarefas com 
empenho. Cumpre com alguma 
dificuldade os prazos 
estabelecidos.  

- Realiza algumas das tarefas com 
empenho. Cumpre com muita 
dificuldade os prazos 
estabelecidos.  
 
 

Voltar 
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(KK) Rubrica Específica de Avaliação: TRABALHO DE PESQUISA – 1º Ciclo 

Disciplina(s): Todas as áreas disciplinares do 1º Ciclo 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 

Critérios 
transversais 

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 
 

Conhecimento 
 

 
 

Completude 
 

- Integra adequadamente todos os 
tópicos solicitados. 
- Inclui com pertinência tabelas, gráficos, 
imagens e as referências bibliográficas. 

- Integra adequadamente quase 
todos os tópicos solicitados. 
- Inclui com alguma pertinência 
tabelas, gráficos, imagens e as 
referências bibliográficas. 

- Integra a maioria dos tópicos 
solicitados. 
- Inclui com algumas incorreções 
tabelas, gráficos, imagens e 
apresenta falhas pontuais nas 
referências bibliográficas. 

- Integra alguns dos tópicos 
solicitados. 
- Inclui tabelas, gráficos, 
imagens com muitas 
incorreções e não apresenta 
referências bibliográficas. 

 
Conteúdo/Tema 
 
 

- Apresenta conteúdos relevantes e 
adequados ao tema proposto. 

- Apresenta conteúdos quase sempre 
relevantes e adequados ao tema 
proposto. 

- Apresenta conteúdos adequados 
ao tema proposto. 

- Apresenta alguns conteúdos 
adequados ao tema proposto. 

 
Comunicação 

 

 
Rigor 

 

- Usa corretamente a língua e os 
conceitos, recorrendo a vocabulário 
diversificado. 

- Usa a língua e os conceitos com 
pequenas falhas, recorrendo a 
vocabulário diversificado. 

- Usa com alguma correção a língua 
e os conceitos, recorrendo, por 
vezes, a vocabulário diversificado. 

- Usa com pouca correção a 
língua e os conceitos, 
recorrendo a vocabulário 
restrito. 

 
 

Organização 

- Planifica adequadamente o trabalho e 
seleciona informação pertinente, 
utilizando várias fontes de informação. 

- Planifica adequadamente o 
trabalho, utilizando algumas fontes 
de informação. 

- Planifica o trabalho, utilizando 
algumas fontes de informação. 

- Planifica com muitas falhas o 
trabalho e não refere as fontes 
de informação utilizadas. 

 
Participação 

 

 
Cooperação 

 

 - Partilha ideias e estratégias, 
cooperando com os seus pares. 

- Partilha ideias e estratégias, 
cooperando quase sempre com os 
seus pares. 

- Partilha algumas ideias e 
estratégias, cooperando 
algumas vezes com os seus 
pares. 

- Raramente partilha ideias e 
estratégias, revelando 
dificuldades na cooperação 
com os seus pares. 

 
Espírito crítico 

 

- Manifesta espírito de iniciativa, 
participando de forma pertinente. 

- Manifesta espírito de iniciativa, 
participando quase sempre de 
forma pertinente. 

- Manifesta algum espírito de 
iniciativa, participando por vezes 
de forma pertinente. 

- Manifesta pouco espírito de 
iniciativa e uma participação 
desorganizada.  

 
 

Responsabilidade 
 

- Realiza todas as tarefas com empenho. 
- Cumpre os prazos e o guião 
estabelecido. 

- Realiza quase todas as tarefas com 
empenho. 
- Cumpre os prazos e o guião 
estabelecido. 

- Realiza a maioria das tarefas com 
empenho. 
- Cumpre  os prazos, mas revela 
dificuldades em adequar o trabalho 
ao guião estabelecido. 

- Realiza as tarefas com pouco 
empenho. 
- Apresenta falhas no 
cumprimento dos prazos e do 
guião estabelecido. 

Voltar 
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Educação Pré-Escolar  
Com base nas OCEPE (Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar), a avaliação assume a dimensão 

formativa assente em referências de desenvolvimento ou aprendizagens esperadas atendendo ao percurso individual 

e único de aprendizagem e desenvolvimento de cada criança.  

A avaliação das crianças é situada no ambiente educativo escolar, em parceria com as famílias.  

Os instrumentos de avaliação do aprender a aprender desenvolvem-se através de projetos de aprendizagem com a 

criança chamada a autorregular-se, a tomar consciência e a agir nos processos de aprendizagem. Este é um processo 

contínuo de Observação/Registo/ Planeamento/ Avaliação/Reflexão através de técnicas e de instrumentos de 

observação e de registo da prática pedagógica.   

A documentação do processo com a sua descrição, valoriza as formas de aprender, os progressos, sem classificar ou 

atribuir juízos de valor às aprendizagens.   

No final de cada período letivo e no final do ano faz-se uma síntese global de avaliação/ajustamento do projeto de 

grupo e dos seus efeitos/potencialidades nas aprendizagens das crianças.  

Na síntese de avaliação individual trimestral é realçado o que a criança é capaz de fazer, as suas aprendizagens mais 

significativas, o seu percurso, evolução e progressos. 

Ensino Básico e Secundário 
A avaliação dos alunos, em cada disciplina, realiza-se no domínio dos conhecimentos, das capacidades e das 

atitudes e será apurada com base na qualidade das prestações realizadas, por aplicação de uma diversidade de 

processos de recolha de informação e no respeito pelos critérios de avaliação da disciplina.  

As tarefas de aprendizagem devem ser definidas em grupo disciplinar, e, quando possível, ter rubricas. Após a 

aplicação de cada tarefa de avaliação deve ser fornecido feedback aos alunos sobre a mesma, com informações sobre 

os aspetos positivos e a melhorar.  

Cada grupo disciplinar deve decidir quais as rubricas a utilizar, podendo ser para tarefas transversais às diversas 

disciplinas ou específicas da sua área disciplinar. Neste último caso, deve o grupo disciplinar elaborar as rubricas de 

avaliação, respeitando uma escala de cinco níveis, para níveis de desempenho em cada critério. As rubricas podem ser 

utilizadas no contexto da avaliação formativa ou sumativa. 

A avaliação interpares (heteroavaliação) e a discussão dos resultados com os alunos (autoavaliação) devem ocorrer 

duas vezes por período. 

 

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 
Este ponto estabelece os princípios, métodos, técnicas e procedimentos, a observar nos momentos formais 

de atribuição de classificações, através dos quais se define o algoritmo que conduz à atribuição de classificações nas 



815 
 

disciplinas e áreas curriculares, suportadas pelos registos obtidos na avaliação sumativa, e em concordância com a 

ponderação atribuída a cada domínio/tema avaliado. 

Procedimentos a ter em conta na classificação do desempenho dos alunos: 
1. Os processos de recolha de informação de maior relevância devem ser marcados antecipadamente no GIAE, 

devendo o conselho de turma zelar pela distribuição equilibrada dos mesmos ao longo de cada período.  

2. Quando a tarefa de avaliação for a realização de teste, a marcação deverá acautelar que não seja marcado mais 

do que um por dia e três por semana.  

3. Os momentos de recolha de dados para avaliação sumativa com propósito de classificar são, obrigatoriamente, 2 

por período, no mínimo, salvo nas disciplinas com carga horária inferior a 3 tempos letivos semanais. 

4. Relativamente aos dados da avaliação sumativa orientada para a classificação, deve seguir-se o princípio da 

diversificação (utilização de diferentes técnicas) e, no mínimo, aplicar-se uma rubrica em cada disciplina por 

período. 

5. Os testes de avaliação terão a indicação da cotação de cada questão (esta norma não se aplica ao primeiro ciclo).  

6. A correção e entrega de qualquer teste de avaliação será efetuada, no limite, antes da realização do teste seguinte, 

no horário normal da turma. 

7. Na classificação de cada uma das questões dos testes de Português e Matemática do 9º ano, e em todas as 

questões dos testes nas disciplinas do ensino secundário, quando aplicável, é apresentada a cotação atribuída 

pelo docente em cada questão. 

8. É fundamental que nas práticas de avaliação sumativa utilizada para distribuir os resultados sejam explicitadas as 

cotações obtidas pelos alunos, seguindo-se a correspondência entre as escalas qualitativa e quantitativa: 

ENSINO BÁSICO ENSINO SECUNDÁRIO 

MENÇÃO QUALITATIVA (1) 

MENÇÃO QUANTITATIVA (1) 1º Ciclo 2º e 3º Ciclos Nível 

Insuficiente 
0-19% Fraco 0% a 19% 1  

Será registada a classificação na escala 
de 0 (zero) a 20 (vinte) valores. 
 

20-49% Não Satisfaz 20% a 49% 2 

Suficiente 50-69% Satisfaz 50% a 69% 3 

Bom 70-89% Satisfaz Bastante 70% a 89% 4 

Muito Bom 90-100% Excelente 90% a 100% 5 
(1) MENÇÃO A REGISTAR NOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO. 

 

9. Os dados de avaliação sumativa orientada para a classificação deverão ser registados, que, segundo as 

ponderações estabelecidas, resultarão na avaliação a atribuir ao aluno, posteriormente debatida e validada em 

conselho de turma. 

10.  Os critérios de avaliação e as ponderações por domínio/tema são implementados pelo conselho de turma, que 

analisa as classificações de cada disciplina proposta pelo professor da mesma. Esta estrutura é responsável pela 

classificação dos alunos no final de cada fase de avaliação. 

11.  A classificação de final de período deve traduzir um balanço global acerca do perfil de aprendizagem 

desenvolvido, considerando todas as aprendizagens avaliadas até ao momento. 
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12. Para que todos os alunos e respetivos encarregados de educação possam dispor de elementos informativos objetivos 

acerca da aprendizagem, deve-se preencher uma ficha informativa1 a meio do 1º e 2º períodos letivos. A divulgação 

das informações aos encarregados de educação far-se-á através da entrega da ficha acima referida e sempre que o 

encarregado de educação as solicitar. 

 

CRITÉRIOS DE TRANSIÇÃO / APROVAÇÃO 
1. A progressão exprime-se através do juízo de Transita (anos não terminais de ciclo) e Aprovado (anos terminais de 

ciclo). Estes juízos são aplicados ao aluno que tenha adquirido os conhecimentos e desenvolvido as capacidades definidas 

para cada ciclo de ensino. 

2. Caso o aluno não adquira os conhecimentos predefinidos para um ano não terminal de ciclo que, 

fundamentadamente, comprometam a aquisição dos conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades 

definidas para um ano de escolaridade, o professor titular de turma, no 1.º ciclo, ouvido o conselho de docentes, 

ou o conselho de turma, nos restantes ciclos, pode, a título excecional, determinar a retenção do aluno no 

mesmo ano, exceto no 1.º ano de escolaridade. 

3. Verificando-se retenção, compete ao professor titular de turma, no 1.º ciclo, e ao conselho de turma, nos 

restantes ciclos, identificar os conhecimentos não adquiridos e as capacidades não desenvolvidas pelo aluno, as 

quais devem ser tomadas em consideração na elaboração do plano curricular da turma em que o referido aluno 

venha a ser integrado no ano escolar subsequente. 

4. Aos alunos que frequentam o segundo e o terceiro anos de escolaridade, aplicam-se os mesmos critérios de 

transição que são aplicados aos alunos matriculados no quarto ano de escolaridade. 

5. Aos alunos que frequentam o quinto ano de escolaridade, aplicam-se os mesmos critérios de transição que são 

aplicados aos alunos matriculados no sexto ano de escolaridade. 

6. Aos alunos que frequentam o sétimo e o oitavo anos de escolaridade, aplicam-se as mesmas condições de 

transição em vigor para os alunos que frequentam o nono ano de escolaridade, com as duas exceções que se 

seguem: (i) Excecionalmente e, por razões devidamente justificadas e fundamentadas,  o conselho de turma 

pode optar pela transição do aluno com três níveis inferiores a três, desde que, no conjunto, não se encontre 

cumulativamente Português e Matemática e (ii) O conselho de turma poderá, ainda, optar pela transição do 

aluno quando este obtiver nível inferior a três a Português e Matemática, cumulativamente, desde que se 

preveja que o aluno ingresse numa oferta formativa diferente do ensino regular e se garanta a concordância do 

encarregado de educação e parecer favorável do SPO, quando aplicável. 

7. A progressão dos alunos abrangidos por medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão realiza-se nos 

termos definidos no relatório técnico-pedagógico e no programa educativo individual, se aplicável. 

 

                                                           
1
 Ficha de avaliação descritiva elaborada e aprovada pelo Conselho Pedagógico 
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RECONHECIMENTO DO MÉRITO E DA EXCELÊNCIA 
No final de cada ano letivo, o conselho pedagógico, nos termos previstos no Regulamento Interno, procederá ao 

reconhecimento do Mérito e Excelência dos desempenhos dos alunos do Agrupamento. Este reconhecimento pretende 

promover o sucesso escolar e educativo, incentivar os alunos para a realização das tarefas escolares, bem como reconhecer e 

valorizar competências e atitudes reveladas ao nível cultural, desportivo, pessoal e social. 
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