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Orientações gerais a seguir, em termos de política de avaliação 

 

A alteração de práticas de avaliação, com recurso a novas e inovadoras formas de avaliar os alunos, 

implicará sempre mudanças profundas nas formas de organizar e desenvolver o ensino e vice-versa 

(Perrenoud, 1999; Fernandes, 2015).  

 

Objeto de avaliação segundo a legislação 

 

A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, com uma focagem especial nas áreas de competências inscritas no PASEO. Neste 

sentido o Perfil de Aprendizagens dos alunos, entendido como as aprendizagens que os alunos devem 

possuir no final do ano/ciclo/escolaridade, integra as competências que os alunos devem desenvolver e 

que estão integradas no PASEO. As aprendizagens integram as competências que, por sua vez, integram 

saberes, capacidades e atitudes. 

 

Avaliação Formativa 

 

A avaliação formativa é uma construção social complexa, um processo fortemente pedagógico, integrado 

plenamente no ensino e na aprendizagem, deliberado, interativo e cuja função principal é a de regular e 

melhorar as aprendizagens dos alunos, cujo principal objetivo é fazer com que os alunos aprendam com 

compreensão, desenvolvendo competências do domínio cognitivo e metacognitivo.  
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Avaliação Pedagógica 

 

Avaliação Formativa (para as Aprendizagens)  

A figura ao lado ilustra a forma como se irá relacionar 

os domínios de avaliação com as áreas de 

competências inscritas no PASEO.  

 

 

 

 

 

 

 

A importância do erro 

❑ Na avaliação formativa, revela uma fase no processo de aprendizagem, identificando as 

dificuldades que o aluno está a ter. 

❑ Funciona como uma oportunidade de aprendizagem, pois no âmbito da avaliação formativa, 

deve ser dada oportunidade ao aluno de colmatar o erro, melhorando a aprendizagem. 
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Avaliação Sumativa (das Aprendizagens)  

A Avaliação Sumativa tem de ser pensada e deliberada, as questões devem ser consistentes com o que foi 

ensinado. Além disso, deve haver:  

(i) uma diversificação de instrumentos (Quadro 1);  

(ii) a triangulação de resultados através da utilização de 

instrumentos diversificados;  

(iii) uma congruência entre o nível de dificuldade das questões 

formuladas e o nível de dificuldade que foi abordado 

durante o processo de ensino.  

            Quadro 1 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Devem estar articulados com as práticas de ensino e têm como principal propósito recolher 
informação sobre a aprendizagem do aluno, permitindo, não só fazer-se a sua avaliação 
(formativa ou sumativa) com vista à distribuição de feedback e à classificação, como também dar 
informações ao professor sobre a adequação ou não das suas práticas.  

Alguns processos de recolha de informação 

 Observações informais 

 Produção de Textos (e.g. Relatórios, sínteses, comentários breves) 

 Apresentações 

 Debates 

 Trabalho individual 

 Entrevista informal 

 Resolução de problemas 

 Conceção e Produção de Objetos 

 Tocar um instrumento 

 Utilização de Equipamentos 

 Trabalho a pares 

 Trabalho de grupo 

 Desempenho num jogo coletivo 

 Lista de verificação 

 Autoavaliação dos alunos 

 Testes (individuais ou a pares) 

 Portefólio 

 Participação ativa em clubes/projetos 

 Sínteses descritivas 

 Trabalhos exploratórios/Investigações 

 Entre outros…. 
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Classificar 

❑ Significa atribuir uma classificação, seja ela uma menção, uma nota ou um nível. 

❑ Exprime um juízo de valor. 

❑ É diferente de avaliar, mas concretiza os juízos produzidos pelas diferentes formas de 

avaliação, em particular a sumativa, numa nota. 

 

 

 

 

Papel do Professor:   

❑ Ser criativo na gestão curricular e na preparação de aulas.  

❑ Elaborar tarefas, que devem ser simultaneamente de ensino, aprendizagem e avaliação, devendo 

transmitir informações claras e precisas ao aluno sobre o seu conhecimento.  

❑ Fornecer feedback que deve ajudar os alunos a atingirem os objetivos propostos. 

❑ Elaborar critérios de avaliação que deverão ajudar a desenvolver a capacidade de os alunos se 

autoavaliarem e autorregularem. 

 

 

 

Papel do Aluno:   

❑ Assumir um papel ativo na gestão dos seus conhecimentos e na capacidade de os desenvolver.  

❑ A responsabilidade pelo desenvolvimento dos processos referentes à autoavaliação e autorregulação 

das suas aprendizagens.  

Fernandes (2015); Barbosa (2019) 
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Calendário  

O calendário escolar do Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício segue uma lógica semestral e 

está desenhado de modo a prever interrupções letivas sensivelmente de 6 em 6 semanas para proceder a 

um maior número de momentos formais de informação aos alunos e aos encarregados de educação e 

consequentes ajustes nas estratégias pedagógicas por parte dos docentes. 

 Os dias usados nesses momentos de avaliação que não sejam coincidentes com as pausas do calendário 

nacional são repostos nas interrupções letivas, de modo a garantir o cumprimento geral dos dias letivos 

legalmente previstos.  

Nos períodos de interrupção os conselhos de turma/conselho de docentes reúnem para formalizar uma 

apreciação qualitativa ou quantitativa do percurso escolar de cada aluno, informação essa que é 

comunicada ao encarregado de educação. 

 

O calendário escolar para 2021-22 apresenta-se seguidamente: 

 

Semestre Início Avaliações 
Intercalares 

Pausas letivas Final Reuniões de 
avaliação 

1º 14 de 
setembro 

27, 28 e 29 
de outubro 

- Av. intercalar 
- NATAL: 23 a 31 de 
dezembro  

8 de fevereiro 9, 10 e 11 de 
fevereiro 

2º 14 de 
fevereiro 

6, 7 e 8 de 
abril 

- Carnaval 28 de 
fevereiro,  
1 e 2 março 
- Páscoa: 6 a 18 de 
abril 

7 de junho – 9.º ano 
15 de junho – 5.º, 6.º e 
7.º e 8.º 
30 de junho – Pré-
escolar e 1º ciclo 

9º ano: 8 de junho  
 
5º, 6º, 7º e 8º anos: 
17, 20 e 21 de 
junho  
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Nomenclatura e procedimentos na avaliação 

 

 

 

 

 

 

 
Momentos 

Nomenclatura Procedimentos 

Pré-
escolar 

1º Ciclo 2º e 3º ciclos Pré-
escolar 

1º Ciclo 2º e 3º ciclos 

Avaliação 
intercalar 
do 1º 
Semestre 

 Classificação 
qualitativa: 
Adquirido 
(Muito Bom)  
Em aquisição 
(Bom e 
Suficiente) 
Não adquirido 
(insuficiente) 

Classificação 
qualitativa: 
Adquirido 
(Muito Bom)  
Em aquisição 
(Bom e 
Suficiente) 
Não adquirido 
(insuficiente) 

  
Autoavaliação 
e avaliação do 
professor 
sobre as 
aprendizagens 
realizadas  
 
- Ficha 
informativa  
 em cada 
momento, no 
programa 
GIAE 

 
Autoavaliação e 
avaliação do 
professor sobre 
as 
aprendizagens 
realizadas  
 
- Ficha 
informativa  
 em cada 
momento, no 
programa GIAE 

Final do 1º 
semestre 

 Classificação 
qualitativa: 
Muito bom 
Bom 
Suficiente 
Insuficiente 

Classificação 
quantitativa: 
Entre 1 e 5 

 

Avaliação 
intercalar 
do 2º 
Semestre 

 Classificação 
qualitativa: 
Adquirido 
(Muito Bom)  
Em aquisição 
(Bom e 
Suficiente)Não 
adquirido 
(insuficiente) 

Classificação 
qualitativa: 
Adquirido 
(Muito Bom)  
Em aquisição 
(Bom e 
Suficiente) 
Não adquirido 
(insuficiente) 

 

Final do 2º 
semestre 

 Classificação 
qualitativa: 
Muito bom 
Bom 
Suficiente 
Insuficiente 

Classificação 
quantitativa: 
Entre 1 e 5 
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Referenciais de avaliação e classificação dos departamentos  
Articulação entre elementos da avaliação e classificação 

ÁREAS AVALIADAS 
Específicas Complementar 

Conhecimentos e competências específicos 
da(s) disciplina(s) 

(50%)  
 

Competências que contribuem para o 
desenvolvimento das aprendizagens e do 

desenvolvimento pessoal e social 
(50%) 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Incidem sobre as áreas de competência do PASEO e as Aprendizagens Essenciais das disciplinas, 
traduzindo as aprendizagens (conhecimentos, competências e atitudes) e o modo como se espera que 
sejam feitas e, simultaneamente, como são avaliadas. Para cada critério são estabelecidos descritores 
de desempenho e respetivos níveis que servem de suporte à sua avaliação. 
Os critérios devem ter as seguintes características: 

Características Descrição 

Adequação Cada critério representa um aspeto relevante do que se espera que os 
alunos aprendam em relação a um domínio ou a m tema de uma dada 
disciplina, tal como definido no currículo (e.g., objetivo, finalidade). 

Clareza Cada critério é passível de ser claramente compreendido por professores e 
alunos; o seu significado e os seus limites devem poder descrever-se e 
explicar-se sem dificuldades. 

Observável Cada critério deve permitir descrever um nível (uma qualidade) de 
desempenho do aluno que possa ser identificável por qualquer pessoa para 
além do próprio aluno. 

Independência Cada critério identifica um e um só aspeto da aprendizagem evidenciado 
pelo desempenho que se pretende avaliar. 

Completude Os critérios, no seu conjunto, descrevem todas as aprendizagens relevantes 
que o desempenho dos alunos deve permitir avaliar. 

Devem permitir 
descrever níveis de 

desempenho 

Para cada critério é possível considerar-se um dado número de níveis de 
desempenho que representa um continuum de qualidade. 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  
Têm como principal propósito a recolha de informação no processo de avaliação (formativa ou 
sumativa) com o intuito de fornecer feedback e de classificar. As aprendizagens (conhecimentos, 
competências e atitudes) são trabalhadas e avaliadas tendo como orientação os critérios de avaliação 
definidos para a disciplina/área disciplinar. Estes critérios de avaliação são incluídos em rubricas de 
avaliação que orientam o ensino, a aprendizagem e a avaliação, uma vez que posiciona o aluno num 
determinado nível de desempenho.  
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Departamento da Educação Pré-Escolar 

 

Áreas de Conteúdo Subdomínios Aprendizagens a         promover 

ÁREA DE FORMAÇÃO 

PESSOAL E SOCIAL 

Construção da identidade e da autoestima 
Independência e autonomia 

Consciência de si como aprendente 
Convivência democrática e cidadania 

● Conhecer e aceitar as suas características pessoais e a sua identidade social e 
cultural. 

● Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela sua segurança e bem-estar. 

● Ser capaz de participar nas decisões sobre o seu processo de aprendizagem. 

● Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas 
opiniões, numa atitude de partilha e de 
responsabilidade social. 

● Cooperar com outros no processo de aprendizagem. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Domínio da 
educação 
física 

Deslocamentos e equilíbrios 
Perícias e manipulações Jogos 

● Cooperar em situações de jogo seguindo orientações ou regras. 

● Dominar movimentos que implicam deslocamentos e equilíbrios. 

● Controlar movimentos de perícia e manipulação. 

 
 
 

Domínio da 
educação 
artística 

 

Artes visuais 
Jogo dramático/ teatro 
Música 

Dança 

● Apropriar-se progressivamente das diferentes técnicas e conhecimentos, 
através da exploração, experimentação e observação, utilizando-as de 
modo intencional nas suas produções. 

● Desenvolver capacidades expressivas de exploração e produções plásticas. 

● Utilizar e recriar o espaço e os objetos, atribuindo-lhes significados múltiplos. 

● Identificar e descrever os sons. 

● Expressar através da dança sentimentos e emoções em diferentes situações. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

Direcção Geral de Estabelecimentos Escolares - Delegação Regional do Alentejo  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRÍCIO  

Ano letivo de 2021/2022 

 
 

Página 10 de 122 
 

ÁREA DE EXPRESSÃO E 
COMUNICAÇÃO 

 
 
 

 

Domínio da 
linguagem  oral 
e abordagem à 
escrita 

Comunicação oral 
Consciência linguística 
Abordagem à escrita 

Funcionalidade da linguagem escrita e sua 
utilização em contexto Identificação de 
convenções da escrita Prazer e motivação 
para ler e escrever 

● Compreender mensagens orais em situações diversas de comunicação. 

● Identificar diferentes palavras numa frase (consciência da palavra). 

● Identificar se uma frase está correta ou incorreta (consciência sintática). 

● Reconhecer letras e aperceber-se da sua organização em palavras. 

● Aperceber-se do sentido direcional da escrita. 

● Compreender que a leitura e a escrita são atividades que proporcionam prazer e 
satisfação. 

● Sentir-se competente e capaz de usar a leitura e a escrita, mesmo que em 
formas muito iniciais e não convencionais. 

 
 
 

Domínio da 
matemática 

Números e operações 

Organização e tratamento de dados 
Geometria e medida 

Interesse e curiosidade pela 
matemática 

● Identificar quantidades através de diferentes formas de representação. 

● Utilizar gráficos e tabelas simples para organizar a informação e 
interpretá-los de modo a dar respostas às questões colocadas. 

● Reconhecer e operar com formas geométricas e figuras, descobrindo e 
referindo propriedades e identificando padrões, simetrias e projeções. 

● Sentir-se competente para lidar com noções matemáticas e resolver problemas. 
● Identificar pontos de reconhecimento de locais e usar mapas simples. 
● Mostrar interesse e curiosidade pela matemática, compreendendo a sua 

importância e utilidade. 

 
 
 

ÁREA DO 
CONHECIMENTO DO 
MUNDO 

Introdução à metodologia científica 

Conhecimento do mundo social 

Conhecimento do mundo físico e natural 

Mundo tecnológico e utilização das tecnologias 

● Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia científica nas 
suas diferentes etapas: questionar, colocar hipóteses, experimentar e 
recolher/organizar/ analisar informações, tirar conclusões e comunicar. 

● Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes grupos sociais. 

● Reconhecer e identificar características distintas dos seres vivos e 
reconhecer diferenças e semelhanças entre animais e plantas. 

● Descrever e procurar explicações para fenómenos e transformações que 
observa no meio físico e  natural. 
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● Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da 
natureza e respeito pelo ambiente. 
● Utilizar diferentes suportes tecnológicos nas atividades do seu quotidiano, com 

cuidado e segurança. 
● Reconhecer unidades básicas do tempo diário, semanal e anual, 

compreendendo a influência que têm  na sua vida. 

 
 
 

Departamento do 1.º Ciclo 
 

Português/Apoio ao Estudo – 1º Ciclo 

Áreas avaliadas Critérios Áreas de competência do PASEO 

 

Conhecimentos e competências 

específicos da(s) disciplina(s) 

 

- Utiliza a oralidade, (compreensão e expressão) com vista a interagir com 

adequação ao contexto e a diversas finalidades. 

- Lê com vista a um domínio progressivo mais seguro da compreensão dos 

textos. 

-Saber escrever palavras e textos para apropriação das diversas 

intencionalidades comunicativas. 

Linguagem e textos 

- Pesquisa e seleciona informação relevante em enunciados orais e escritos 

transformando-a em conhecimento. 
Informação e comunicação 
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- Mobiliza a informação de acordo com os objetivos. 

- Discute e exprime opiniões fundamentando o seu ponto de vista. 

- Mobiliza e aplica conhecimentos. 
Raciocínio e resolução de problemas 

 - Manifesta ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados pelos textos 

lidos/ouvidos. 

- Analisa o próprio trabalho identificando progressos, lacunas e dificuldades na 

sua aprendizagem 

Pensamento crítico e criativo 

- Aplica as regras gramaticais trabalhadas, adequando-as a novas situações.  Saber técnico e tecnológico 

 

Competências que contribuem 

para o desenvolvimento das 

aprendizagens e do 

desenvolvimento pessoal e 

social 

- Colabora com interesse, empenho e iniciativa, de forma organizada. 

- Respeita os outros e as regras estabelecidas. 
Relacionamento interpessoal 

- É responsável, assíduo e pontual, traz os materiais necessários e cumpre 

tarefas e prazos. 

- É autónomo e autorregula conhecimentos e atitudes. 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 

- Valoriza, mobiliza e aplica os conhecimentos artísticos, estéticos e culturais a 

diferentes situações. 
Sensibilidade estética e artística 

- Mobiliza e aplica conhecimentos relativos à saúde, bem-estar, ambiente, 

sociedade e sustentabilidade a diferentes situações de aprendizagem. 
Bem-estar, saúde e ambiente 

- Demonstra conhecimento de si próprio a nível emocional, cognitivo, social e 

moral, adequando comportamentos e atitudes a diferentes situações de 

aprendizagem.  

Consciência e domínio do corpo 
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Português/Apoio ao Estudo – 1º Ciclo 

Áreas avaliadas 
Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 

 

 

 

 

Conhecimentos e 

(aprendizagens) 

competências específicos 

da disciplina 

 

- Utiliza a oralidade, 

(compreensão e 

expressão) com muita 

facilidade, com vista a 

interagir com adequação 

ao contexto e a diversas 

finalidades. 

- Lê expressivamente com 

vista a um domínio 

progressivo mais seguro 

da compreensão dos 

textos. 

- Sabe escrever palavras e 

textos com correção para 

apropriação das diversas 

- Utiliza a oralidade, 

(compreensão e expressão) com 

facilidade, com vista a interagir 

com adequação ao contexto e a 

diversas finalidades. 

- Lê com alguma expressividade 

com vista a um domínio 

progressivo mais seguro da 

compreensão dos textos. 

- Sabe escrever palavras e textos 

com alguma correção para 

apropriação das diversas 

intencionalidades comunicativas. 

- Utiliza a oralidade, (compreensão e 

expressão) com vista a interagir com 

adequação ao contexto e a diversas 

finalidades. 

- Lê com vista a um domínio 

progressivo mais seguro da 

compreensão dos textos. 

- Sabe escrever palavras e textos 

para apropriação das diversas 

intencionalidades comunicativas. 

- Revela dificuldade na utilização da 

oralidade, (compreensão e 

expressão) com vista a interagir 

com adequação ao contexto e a 

diversas finalidades. 

- Revela dificuldade na leitura, com 

vista a um domínio progressivo 

mais seguro da compreensão dos 

textos. 

- Revela dificuldades na escrita de 

palavras e textos para apropriação 

das diversas intencionalidades 

comunicativas. 
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intencionalidades 

comunicativas. 

- Pesquisa e seleciona com 

muita facilidade, 

informação relevante em 

enunciados orais e escritos 

transformando-a em 

conhecimento. 

- Mobiliza eficazmente a 

informação de acordo com 

os objetivos. 

- Pesquisa e seleciona com 

facilidade, informação relevante 

em enunciados orais e escritos 

transformando-a em 

conhecimento. 

- Mobiliza com eficácia a 

informação de acordo com os 

objetivos. 

- Por vezes pesquisa e seleciona 

informação relevante em enunciados 

orais e escritos transformando-a em 

conhecimento. 

- Nem sempre mobiliza a informação 

de acordo com os objetivos. 

- Raramente pesquisa e seleciona 

informação relevante em 

enunciados orais e escritos 

transformando-a em 

conhecimento. 

- Raramente mobiliza a informação 

de acordo com os objetivos. 

- Discute e exprime com 

muita facilidade, opiniões 

fundamentando o seu 

ponto de vista. 

- Mobiliza eficazmente e 

aplica conhecimentos. 

- Discute e exprime com  

facilidade opiniões 

fundamentando o seu ponto de 

vista. 

- Mobiliza e aplica com alguma 

eficácia conhecimentos. 

- Por vezes discute e exprime 

opiniões fundamentando o seu 

ponto de vista. 

- Nem sempre mobiliza e aplica 

conhecimentos. 

- Raramente discute ou exprime 

opiniões fundamentando o seu 

ponto de vista. 

- Raramente mobiliza ou aplica 

conhecimentos. 

- Manifesta com muita 

facilidade ideias, 

sentimentos e pontos de 

vista suscitados pelos 

textos lidos. 

- Analisa sempre o próprio 

trabalho identificando 

- Manifesta com facilidade, 

ideias, sentimentos e pontos de 

vista, suscitados pelos textos 

lidos. 

- Analisa com alguma facilidade, o 

próprio trabalho identificando 

- Por vezes manifesta ideias, 

sentimentos e pontos de vista 

suscitados pelos textos lidos. 

- Por vezes analisa o próprio trabalho 

identificando progressos, lacunas e 

dificuldades na sua aprendizagem. 

- Raramente manifesta ideias, 

sentimentos e pontos de vista 

suscitados pelos textos lidos. 

- Raramente analisa o próprio 

trabalho identificando progressos, 
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progressos, lacunas e 

dificuldades na sua 

aprendizagem. 

progressos, lacunas e dificuldades 

na sua aprendizagem. 

lacunas e dificuldades na sua 

aprendizagem. 

- Aplica com muita 

facilidade as regras 

gramaticais trabalhadas, 

adequando-as a novas 

situações. 

- Aplica com facilidade as regras 

gramaticais trabalhadas, 

adequando-as a novas situações. 

- Por vezes aplica as regras 

gramaticais trabalhadas, adequando-

as a novas situações. 

- Raramente aplica as regras 

gramaticais trabalhadas, 

adequando-as a novas situações. 

Competências que 

contribuem para o 

desenvolvimento das 

aprendizagens e do 

desenvolvimento pessoal 

e social 

- Colabora com muito 

interesse, empenho e 

iniciativa, de forma 

organizada. 

- Respeita sempre os 

outros e as regras 

estabelecidas. 

- Colabora com interesse, 

empenho e iniciativa, de forma 

organizada. 

- Respeita com frequência os 

outros e as regras estabelecidas. 

- Colabora com algum interesse, 

empenho e iniciativa, de forma 

organizada. 

- Respeita com alguma frequência os 

outros e as regras estabelecidas. 

- Raramente colabora com 

interesse, demonstra empenho e 

iniciativa, de forma organizada. 

- Raramente respeita os outros e as 

regras estabelecidas. 

- É sempre responsável, 

assíduo e pontual, traz os 

materiais necessários e 

cumpre tarefas e prazos. 

- É sempre autónomo e 

autorregula 

conhecimentos e atitudes. 

- É responsável, assíduo e 

pontual, traz os materiais 

necessários e cumpre tarefas e 

prazos. 

- É autónomo e autorregula 

conhecimentos e atitudes. 

- É, com alguma frequência, 

responsável, assíduo e pontual e 

nem sempre traz os materiais 

necessários ou cumpre tarefas e 

prazos. 

- É com alguma frequência 

autónomo e autorregula 

conhecimentos e atitudes. 

- Raramente é responsável, assíduo 

e pontual. Raramente traz os 

materiais necessários ou cumpre 

tarefas e prazos. 

- Raramente é autónomo e 

autorregula conhecimentos e 

atitudes. 
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- Valoriza sempre, mobiliza 

e aplica os conhecimentos 

artísticos, estéticos e 

culturais a diferentes 

situações. 

- Valoriza, mobiliza e aplica os 

conhecimentos artísticos, 

estéticos e culturais a diferentes 

situações. 

- Valoriza, mobiliza e aplica os 

conhecimentos artísticos, estéticos e 

culturais a diferentes situações com 

alguma frequência. 

- Raramente valoriza, mobiliza e 

aplica os conhecimentos artísticos, 

estéticos e culturais a diferentes 

situações. 

- Mobiliza e aplica sempre, 

conhecimentos relativos à 

saúde, bem-estar, 

ambiente, sociedade e 

sustentabilidade a 

diferentes situações de 

aprendizagem. 

- Mobiliza e aplica 

frequentemente conhecimentos 

relativos à saúde, bem-estar, 

ambiente, sociedade e 

sustentabilidade a diferentes 

situações de aprendizagem. 

- Mobiliza e aplica com alguma 

frequência, conhecimentos relativos 

à saúde, bem-estar, ambiente, 

sociedade e sustentabilidade a 

diferentes situações de 

aprendizagem. 

- Raramente mobiliza e aplica 

conhecimentos relativos à saúde, 

bem-estar, ambiente, sociedade e 

sustentabilidade a diferentes 

situações de aprendizagem. 

- Demonstra sempre 

conhecimento de si 

próprio a nível emocional, 

cognitivo, social e moral, 

adequando 

comportamentos e 

atitudes a diferentes 

situações de 

aprendizagem. 

- Demonstra com regularidade, 

conhecimento de si próprio a 

nível emocional, cognitivo, social 

e moral, adequando 

comportamentos e atitudes a 

diferentes situações de 

aprendizagem. 

- Demonstra conhecimento de si 

próprio a nível emocional, cognitivo, 

social e moral, adequando 

comportamentos e atitudes a 

diferentes situações de 

aprendizagem. 

- Raramente demonstra 

conhecimento de si próprio a nível 

emocional, cognitivo, social e 

moral, adequando 

comportamentos e atitudes a 

diferentes situações de 

aprendizagem. 
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Inglês 

Áreas avaliadas Critérios 
Áreas de competência do 

PASEO 

Conhecimentos e competências 

específicos da(s) disciplina(s) 

 

(Compreensão escrita) 

- Compreende e interpreta textos e frases muito simples e identifica vocabulário 
familiar acompanhado por apoio visual; 

- Realiza atividades interdisciplinares com outras áreas do saber.  

Informação e comunicação 

(Interação e Produção escrita) 

- Preenche formulários elementares; ordena letras/palavras/frases; legenda 
imagens e preenche espaços lacunares; escreve sobre si próprio e sobre as suas 
preferências de forma muito simples 

Linguagens e textos 

(Compreensão e produção/interação orais) 

- Compreende palavras e expressões simples e expressa-se com vocabulário 
limitado, previamente apreendido. 

- Produz discursos orais simples, transmitindo informações sobre si próprio. 

- Conhece e aplica algumas estruturas elementares do funcionamento da língua 
bem como vocabulário básico sobre as áreas temáticas/situacionais abordadas 

- Comunica de forma global, integrando o uso de várias linguagens (verbal, visual, 

auditiva e corporal) adequando-as à atividade e ao contexto. 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 
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Comunica de forma global, integrando o uso de várias linguagens (verbal, visual, 

auditiva e corporal) adequando-as à atividade e ao contexto. 

Consciência e domínio do corpo 

Competências que contribuem 

para o desenvolvimento das 

aprendizagens e do 

desenvolvimento pessoal e 

social 

- Adequa o seu comportamento ao contexto em que se encontra; 

Interage com tolerância, empatia e responsabilidade. 

Relacionamento interpessoal 

- Autorregula a sua aprendizagem; 

- É resiliente, autónomo e responsável no cumprimento das suas tarefas. 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

- Demonstra capacidade de observação, análise e argumentação; 

- Desenvolve ideias e soluções, de forma criativa e inovadora. 

Pensamento crítico e criativo 

- Desenvolve estratégias diversificadas e coerentes para resolver os 
problemas que encontra; 

- Mobiliza o raciocínio com vista à tomada de decisão. 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

- Adota comportamentos que promovam a saúde e o bem-estar; 

- Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social, promovendo 

dinâmicas comportamentais junto dos colegas, com o seu exemplo. 

Bem-estar, saúde e ambiente 

- Identifica semelhanças e diferenças linguísticas e culturais em situações 

quotidianas. 

Sensibilidade estética e artística 
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Áreas avaliadas Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom suficiente insuficiente 

Conhecimentos e 

competências 

específicos da(s) 

disciplina(s) 

 

(Compreensão escrita) 

- Compreende e interpreta com 
muita facilidade 

textos e frases muito simples e 
identifica 

vocabulário familiar 
acompanhado por apoio visual; 

- Realiza sempre atividades 

interdisciplinares com outras 

áreas do sabe. 

(Compreensão escrita) 

- Compreende e 
interpreta com 
facilidade 

textos e frases muito 
simples e identifica 

vocabulário familiar 
acompanhado por 
apoio visual; 

- Realiza sempre 

frequentemente 

atividades 

interdisciplinares com 

outras áreas do saber. 

(Compreensão escrita) 

- Compreende e interpreta com 
alguma facilidade textos e 
frases muito simples e identifica 

vocabulário familiar 
acompanhado por apoio visual; 

- Realiza atividades 
interdisciplinares com outras 
áreas do saber. 

 

(Compreensão escrita) 

- Raramente compreende e 
interpreta textos e frases muito 
simples ou fá-lo com dificuldade nem 

identifica vocabulário familiar 
acompanhado por apoio visual; 

-Raramente realiza atividades 
interdisciplinares com outras áreas 
do saber. 
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.(Interação e Produção escrita)  

- Preenche formulários 
elementares com muita 
facilidade; ordena 
letras/palavras/frases com 
muita facilidade; legenda 
imagens e preenche espaços 
lacunares com muita facilidade; 
escreve com muita facilidade 

sobre si próprio e sobre as suas 
preferências de 

forma muito simples. 

.(Interação e Produção 
escrita)  

- Preenche formulários 
elementares com  

facilidade; ordena 
letras/palavras/frases 
com facilidade; 
legenda imagens e 
preenche espaços 
lacunares com 
facilidade; escreve com 
facilidade 

sobre si próprio e 
sobre as suas 
preferências de 

forma muito simples 

(Interação e Produção escrita) 

- Preenche formulários 
elementares com relativa 
facilidade; ordena 
letras/palavras/frases com 
relativa facilidade; legenda 
imagens e preenche espaços 
lacunares com relativa 
facilidade; escreve com relativa 
facilidade sobre si próprio e 
sobre as suas preferências de 
forma muito simples. 

(Interação e Produção escrita)  

- Preenche formulários elementares 
com dificuldade; ordena 
letras/palavras/frases com 
dificuldade; legenda imagens e 
preenche espaços lacunares com 
dificuldade; escreve com 

dificuldade sobre si próprio e sobre 

as suas preferências de forma muito 

simples. 

.(Compreensão e 
produção/interação orais)  

- Compreende muito bem 
palavras e expressões simples e 
expressa-se 

fluentemente com vocabulário 
limitado, previamente 
apreendido 

- Produz com muita fluência 
discursos orais simples, 
transmitindo informações sobre 
si próprio. 

.(Compreensão e 
produção/interação 
orais)  

- Compreende bem 
palavras e expressões 
simples e expressa-se 

com fluência com 
vocabulário limitado, 
previamente 
apreendido 

- Produz com fluência 
discursos orais simples, 
transmitindo 

(Compreensão e 
produção/interação orais)  

- Compreende razoavelmente 
palavras e expressões simples e 
expressa-se com alguma 

fluência com vocabulário 
limitado, previamente 
apreendido. 

transmitindo 

- Produz com alguma fluência 
discursos orais simples, 

(Compreensão e 
produção/interação orais)  

Compreende com dificuldade 
palavras e expressões simples e 
expressa-se com pouca 

fluência com vocabulário limitado, 
previamente apreendido. 

Produz com pouca fluência discursos 
orais simples, transmitindo 
informações sobre si próprio. 
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 informações sobre si 
próprio 

 

transmitindo informações sobre 
si próprio 

 

Gramática) 

- Conhece e aplica 
espontaneamente algumas 
estruturas elementares do 
funcionamento da 

língua bem como  

vocabulário básico sobre as 
áreas temáticas/situacionais 
abordadas. 

 

(Gramática) 

- Conhece e aplica 
espontaneamente 
algumas 

estruturas elementares 
do funcionamento da 

língua bem como  

vocabulário básico 
sobre as áreas 
temáticas/situacionais 
abordadas. 

(Gramática) 

- Conhece e aplica com alguma 
espontaneidade 

algumas estruturas 
elementares do 

funcionamento da língua bem 
como vocabulário básico sobre 
as áreas temáticas/situacionais 
abordadas. 

 

(Gramática) 

- Conhece e aplica com dificuldade 
algumas 

estruturas elementares do 
funcionamento da 

língua bem como vocabulário básico 
sobre as áreas temáticas/situacionais 
abordadas. 
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(Comunicação) 

Comunica de forma muito 

eficaz integrando o uso de 

várias linguagens (verbal, visual, 

auditiva e corporal) adequando-

as à atividade e ao contexto. 

 

(Comunicação) 

Comunica eficazmente 
de forma global 
integrando o uso de 
várias linguagens 
(verbal, visual, auditiva 
e corporal) 
adequando-as à 
atividade e ao 
contexto.  

. 

(Comunicação) 

Comunica com relativa eficácia 
de forma global, integrando o 
uso de várias linguagens 
(verbal, visual, auditiva e 
corporal) adequando-as à 
atividade e ao contexto. 

(Comunicação) 

Comunica com dificuldade de forma 

global, integrando de modo frágil o 

uso de várias linguagens (verbal, 

visual, auditiva e corporal) 

adequando-as à atividade e ao 

contexto. 

Competências que 

contribuem para o 

desenvolvimento das 

aprendizagens e do 

desenvolvimento 

pessoal e social 

(Relacionamento interpessoal) 

-Adequa sempre o seu 
comportamento ao contexto 
em que se encontra; 

-Interage sempre com 

tolerância, empatia e 

responsabilidade. 

(Relacionamento 

interpessoal) 

-Adequa 
maioritariamente o seu 
comportamento ao 
contexto em que se 
encontra; 

-Interage quase 

sempre com 

tolerância, empatia e 

responsabilidade. 

(Relacionamento interpessoal) 

-Adequa por vezes, o seu 
comportamento ao contexto 
em que se encontra; 

-Interage, por vezes, com 
tolerância, empatia e 
responsabilidade. 

(Relacionamento interpessoal) 

-Não é capaz de adequar o seu 
comportamento ao contexto em que 
se encontra; 

-Não respeita o outro, evidenciando 
falta de tolerância, empatia e 
responsabilidade. 
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.(Desenvolvimento pessoal e 
autonomia) 

- É capaz de autorregular a sua 
aprendizagem; 

- É sempre resiliente, autónomo 
e responsável no cumprimento 
das suas tarefas. 

 

(Desenvolvimento 
pessoal e autonomia) 

- É capaz de 
autorregular a sua 
aprendizagem 
maioritariamente; 

- É resiliente a maior 
parte das vezes, 
autónomo e 
responsável no 
cumprimento das suas 
tarefas. 

 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia) 

- É capaz de autorregular a sua 
aprendizagem, quando 
direcionado; 

- Demonstra alguma resiliência, 
autonomia e responsabilidade 
no cumprimento das suas 
tarefas. 

 

(Desenvolvimento pessoal e 
autonomia) 

- Não é capaz de autorregular a sua 
aprendizagem; 

- Não demonstra resiliência, 

autonomia nem responsabilidade no 

cumprimento das suas tarefas. 

(Pensamento crítico e criativo) 

- Desenvolve sempre ideias e 
soluções, de forma imaginativa 
e inovadora; 

- Demonstra sempre 

capacidade de observação, 

análise e argumentação. 

(Pensamento crítico e 
criativo) 

- Desenvolve quase 
sempre ideias e 
soluções, de forma 
imaginativa e 
inovadora; 

-Demonstra quase 

sempre capacidade de 

observação, análise e 

argumentação. 

(Pensamento crítico e criativo) 

- Desenvolve algumas ideias e 
soluções, de forma imaginativa 
e inovadora; 

-Demonstra alguma capacidade 

de observação, análise e 

argumentação. 

(Pensamento crítico e criativo) 

-Não desenvolve ideias nem 
apresenta soluções;  

- Não demonstra capacidade de 
observação, análise e argumentação. 
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(Raciocínio e resolução de 
problemas) 

 

- Mobiliza sempre o raciocínio 
com vista à tomada de decisão; 

- Desenvolve sempre 
estratégias consistentes para 
resolver os problemas que 
encontra. 

(Raciocínio e resolução 
de problemas) 

- Mobiliza 
frequentemente o 
raciocínio com vista à 
tomada de decisão; 

- Desenvolve 
estratégias 
consistentes para 
resolver os problemas 
que encontra. 

(Raciocínio de problemas) 

 - Mobiliza algumas vezes o 
raciocínio com vista à tomada 
de decisão; 

- Desenvolve algumas 
estratégias para resolver os 
problemas que encontra. 

(Raciocínio e resolução de 

problemas)  

- Não consegue tomar decisões; 

- Não é capaz de encontrar 
estratégias para resolver os 
problemas que encontra. 

(Bem-estar, saúde e 
ambiente) 

-É capaz de adotar 

comportamentos que 

promovam a saúde e o bem-

estar; 

 - Manifesta consciência e 

responsabilidade ambiental e 

social. 

(Bem-estar, saúde e 
ambiente) 

- É capaz de adotar 
alguns 
comportamentos 
que promovam a saúde 
e o bem-estar; 

-Manifesta 

consciência e 

responsabilidade 

ambiental e social. 

(Bem-estar, saúde e 
ambiente) 

- É capaz de adotar alguns 
comportamentos que  
promovam a saúde e o 
bem-estar; 

-Manifesta alguma consciência 

e responsabilidade ambiental e 

social. 

(Bem-estar, saúde e ambiente) 

Raramente é capaz de adotar 

comportamentos que   promovam a 

saúde e o bem-estar; 

 - Manifesta pouca ou nenhuma 

consciência e responsabilidade 

ambiental e social. 

(Sensibilidade estética e 
artística) 

- Identifica frequentemente 

semelhanças e diferenças 

linguísticas e culturais em 

situações quotidianas. 

(Sensibilidade 
estética e artística) 

- Identifica 

semelhanças e 

diferenças linguísticas 

(Sensibilidade estética e 
artística) 

- Identifica algumas 

semelhanças e diferenças 

linguísticas e culturais em 

situações quotidianas. 

(Sensibilidade estética e artística) 

Raramente identifica semelhanças 

e diferenças linguísticas e culturais 

em situações quotidianas. 
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e culturais em 

situações quotidianas. 
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Matemática/Apoio ao Estudo – 1º Ciclo 

Áreas avaliadas Critérios 
Áreas de competência do PASEO 

 

Conhecimentos e competências 

específicos da(s) disciplina(s) 

 

- Lê e representa números no sistema de numeração decimal. (NO) 

- Utiliza as operações em situações de cálculo. (NO) 
Linguagens e textos 

- Exprime ideias matemáticas e explica raciocínios, procedimentos e conclusões. (RPRC) 

- Recolhe, analisa e interpreta informação de natureza estatística. (OTD) 
Informação e comunicação 

- Interpreta e aplica estratégias na resolução de problemas. (RPRC) 

- Identifica e aplica diferentes símbolos e linguagens matemáticas. (GM) 
Raciocínio e resolução de problemas 

- Analisa o próprio trabalho identificando progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. (RPRC) 
- Desenvolve ideias e estratégias de forma imaginativa e inovadora.  

Pensamento crítico e criativo 

- Utiliza materiais manipuláveis e outros recursos, incluindo os de tecnologia digital 

e/ou a calculadora, na resolução de problemas e tarefas. (NO) 
Saber técnico e tecnológico 

Competências que contribuem 

para o desenvolvimento das 

aprendizagens e do 

desenvolvimento pessoal e 

social 

- Colabora com interesse, empenho e iniciativa, de forma organizada. 

- Respeita os outros e as regras estabelecidas. 
Relacionamento interpessoal 

- É responsável, assíduo e pontual, traz os materiais necessários e cumpre tarefas e 
prazos. 

- É autónomo e autorregula conhecimentos e atitudes. 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 
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- Demonstra interesse pela matemática e aplica-a noutras áreas disciplinares. Sensibilidade estética e artística 

- Valoriza a matemática no desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade 

humana e social. (OTD) 
Bem-estar, saúde e ambiente 

- Revela persistência, autonomia e vontade em lidar com situações que envolvam a 

matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. (GM) 
Consciência e domínio do corpo 

 

Matemática/Apoio ao Estudo – 1º Ciclo 

 

Áreas avaliadas 
Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 

Conhecimentos e competências 

específicos da(s) disciplina(s) 

 

- Lê e representa corretamente 

números no sistema de numeração 

decimal.  

- Utiliza eficazmente as operações 

em situações de cálculo. 

- Lê e representa com facilidade 

números no sistema de 

numeração decimal.  

- Utiliza com facilidade as 

operações em situações de 

cálculo. 

- Lê e representa números no 

sistema de numeração decimal.  

- Utiliza algumas operações em 

situações de cálculo. 

- Raramente lê e 

representa com 

facilidade números no 

sistema de numeração 

decimal.  

- Raramente utiliza as 

operações em situações 

de cálculo. 

- Revela muita facilidade em 

exprimir ideias matemáticas, em 

- Revela certa facilidade em 

exprimir ideias matemáticas, em 

- Consegue exprimir ideias 

matemáticas, explicar 

- Raramente consegue 

exprimir ideias 

matemáticas, em 
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explicar raciocínios, procedimentos 

e conclusões.  

- Recolhe, analisa e interpreta com 

muita facilidade a informação de 

natureza estatística. 

explicar raciocínios, 

procedimentos e conclusões.  

- Recolhe, analisa e interpreta 

com alguma facilidade a 

informação de natureza 

estatística. 

raciocínios, procedimentos e 

conclusões.  

- Recolhe, analisa e interpreta a 

informação de natureza 

estatística. 

explicar raciocínios, 

procedimentos e 

conclusões.  

- Raramente recolhe, 

analisa e interpreta a 

informação de natureza 

estatística. 

- Interpreta e aplica eficazmente 

estratégias na resolução de 

problemas.  

- Identifica e aplica sempre 

diferentes símbolos e linguagens 

matemáticas. 

- Interpreta e aplica, com alguma 

eficácia, estratégias na resolução 

de problemas.  

- Identifica e aplica com alguma 

regularidade diferentes símbolos 

e linguagens matemáticas. 

- Por vezes interpreta e aplica, 

estratégias na resolução de 

problemas.  

- Consegue identificar e aplicar 

diferentes símbolos e 

linguagens matemáticas. 

- Raramente interpreta e 

aplica, estratégias na 

resolução de problemas.  

- Raramente identifica e 

aplica diferentes 

símbolos e linguagens 

matemáticas. 

- Analisa com consciência o próprio 

trabalho identificando progressos, 

lacunas e dificuldades na sua 

aprendizagem.  

- Desenvolve com muita facilidade 

novas ideias de forma imaginativa 

e inovadora. 

- Analisa com alguma 

regularidade o próprio trabalho 

identificando progressos, lacunas 

e dificuldades na sua 

aprendizagem.  

- Desenvolve com relativa 

facilidade ideias e estratégias de 

forma imaginativa e inovadora. 

- Algumas vezes analisa o 

próprio trabalho identificando 

progressos, lacunas e 

dificuldades na sua 

aprendizagem.  

- Desenvolve ideias e 

estratégias de forma 

imaginativa e inovadora. 

- Esporadicamente 

analisa o próprio 

trabalho, mas não 

identifica progressos, 

lacunas e dificuldades na 

sua aprendizagem.  

- Não consegue 

desenvolver ideias e 

estratégias de forma 

imaginativa e inovadora. 
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- Utiliza com muita facilidade 

materiais manipuláveis e outros 

recursos, incluindo os de 

tecnologia digital e/ou a 

calculadora, na resolução de 

problemas e em outras tarefas de 

aprendizagem. 

- Utiliza com alguma facilidade 

materiais manipuláveis e outros 

recursos, incluindo os de 

tecnologia digital e/ou a 

calculadora, na resolução de 

problemas e tarefas de 

aprendizagem. 

- Por vezes utiliza materiais 

manipuláveis e outros recursos, 

incluindo os de tecnologia digital 

e/ou a calculadora, na resolução 

de problemas e tarefas de 

aprendizagem. 

- Raramente utiliza 

materiais manipuláveis 

ou outros recursos, não 

faz uso de meios de 

tecnologia digital e/ou a 

calculadora, na 

resolução de problemas 

e em outras tarefas de 

aprendizagem. 

Competências que contribuem 

para o desenvolvimento das 

aprendizagens e do 

desenvolvimento pessoal e social 

- Colabora com bastante interesse, 

empenho e iniciativa, de forma 

organizada.  

- Respeita sempre os outros e as 

regras estabelecidas. 

- Colabora com interesse, 

empenho e iniciativa, 

normalmente, de forma 

organizada.  

- Respeita, com frequência, os 

outros e as regras estabelecidas. 

- Colabora com relativo 

interesse, empenho e iniciativa 

e com alguma organização.  

- Por vezes respeita os outros e 

as regras estabelecidas. 

- Raramente colabora 

com interesse, não 

demonstra empenho, 

nem iniciativa e pouca 

organização.  

- Possui muita 

dificuldade em respeitar 

os outros e respeitar as 

regras estabelecidas. 

- É sempre responsável, assíduo e 

pontual, traz os materiais 

necessários e cumpre tarefas e 

prazos.  

- É sempre autónomo e autorregula 

conhecimentos e atitudes. 

- É com frequência responsável, 

assíduo e pontual, traz os 

materiais necessários e cumpre 

tarefas e prazos.  

- É com alguma frequência 

autónomo e autorregula 

conhecimentos e atitudes. 

- Por vezes, manifesta uma 

certa responsabilidade, sendo 

minimamente assíduo e 

pontual, traz alguns dos 

materiais necessários e, 

esforça-se por cumprir tarefas e 

prazos.  

- Raramente é 

responsável, não é 

assíduo, não é pontual, 

não traz os materiais 

necessários, nem 

cumpre tarefas e prazos.  

- É pouco autónomo e 

muito raramente 
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- É relativamente autónomo e, 

por vezes, autorregula 

conhecimentos e atitudes. 

autorregula 

conhecimentos e 

atitudes. 

- Demonstra grande interesse pela 

matemática e aplica-a noutras 

áreas disciplinares. 

- Demonstra interesse pela 

matemática e aplica-a noutras 

áreas disciplinares. 

- Demonstra relativo interesse 

pela matemática e, por vezes, 

aplica-a noutras áreas 

disciplinares. 

- Raramente demonstra 

interesse pela 

matemática e não aplica 

os conteúdos 

matemáticos noutras 

áreas. 

- Valoriza sempre a matemática no 

desenvolvimento das outras 

ciências e domínios da atividade 

humana e social. 

- Valoriza com regularidade a 

matemática no desenvolvimento 

das outras ciências e domínios da 

atividade humana e social. 

- Algumas vezes valoriza a 

matemática no 

desenvolvimento das outras 

ciências e dos domínios da 

atividade humana e social. 

- Raramente valoriza a 

matemática no 

desenvolvimento das 

outras ciências, nem nos 

domínios da atividade 

humana e social. 

- Desenvolve grande persistência, 

autonomia e vontade em lidar com 

situações que envolvam a 

matemática no seu percurso 

escolar e na vida em sociedade. 

- Desenvolve alguma persistência, 

autonomia e vontade em lidar 

com situações que envolvam a 

matemática no seu percurso 

escolar e na vida em sociedade. 

- Por vezes desenvolve 

persistência, autonomia e 

vontade em lidar com situações 

que envolvam a matemática no 

seu percurso escolar e na vida 

em sociedade. 

- Raramente desenvolve 

persistência, autonomia 

e vontade em lidar com 

situações que envolvam 

a matemática no seu 

percurso escolar e na 

vida em sociedade. 
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Estudo do Meio – 1º Ciclo 

Áreas avaliadas 
Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 

Conhecimentos e 

competências 

específicos da(s) 

disciplina(s) 

 

- Revela muita facilidade no 

conhecimento de si mesmo, do seu 

corpo e as alterações do mesmo. 

- Desenvolve com muita facilidade, 
hábitos de vida saudável, cumpre e 
conhece as regras básicas de 
segurança. 

- Revela com relativa facilidade 

conhecimento de si mesmo, do seu 

corpo e as alterações do mesmo. 

- Desenvolve com facilidade hábitos 

de vida saudável, cumpre e conhece 

as regras básicas de segurança. 

- Revela com alguma facilidade, 

conhecimento de si mesmo, do seu 

corpo e as alterações do mesmo. 

- Desenvolve com alguma facilidade, 

hábitos de vida saudável, cumpre e 

conhece as regras básicas de 

segurança. 

- Consegue algum 

conhecimento de si mesmo, 

do seu corpo e as alterações 

do mesmo. 

- Consegue desenvolver 

alguns hábitos de vida 

saudável, nem sempre 

cumpre e conhece as regras 

básicas de segurança. 

- Reconhece sempre a 
importância de fontes 
documentais na construção do 
conhecimento sobre o passado 
pessoal e familiar, local, regional 
e nacional. 
- Apresenta sempre as 

aprendizagens desenvolvidas em 

grupo e/ou individualmente 

através da exposição e/ou 

comunicações do trabalho 

realizado. 

- Reconhece frequentemente a 
importância de fontes documentais 
na construção do conhecimento 
sobre o passado pessoal e familiar, 
local, regional e nacional. 
- Apresenta frequentemente as 

aprendizagens desenvolvidas em 

grupo e/ou individualmente através 

da exposição e/ou comunicações 

do trabalho realizado. 

- Reconhece com alguma frequência 
a importância de fontes documentais 
na construção do conhecimento 
sobre o passado pessoal e familiar, 
local, regional e nacional. 
- Apresenta com alguma frequência 

as aprendizagens desenvolvidas em 

grupo e/ou individualmente através 

da exposição e/ou comunicações do 

trabalho realizado. 

- Raramente reconhece a 
importância de fontes 
documentais na construção 
do conhecimento sobre o 
passado pessoal e familiar, 
local, regional e nacional. 
-Raramente apresenta 

aprendizagens 

desenvolvidas em grupo 

e/ou individualmente 

através da exposição e/ou 

comunicações do trabalho 

realizado. 
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- Coloca e analisa sempre 
questões a desenvolver e a 
investigar, distinguindo o que 
sabe do que pretende descobrir. 

- Utiliza eficazmente processos 

científicos simples na realização 

de atividades experimentais, 

generalizando as conclusões. 

- Coloca e analisa questões a 
desenvolver e a investigar, 
distinguindo o que sabe do que 
pretende descobrir. 

- Utiliza com alguma eficácia, 

processos científicos simples na 

realização de atividades 

experimentais, generalizando as 

conclusões. 

- Coloca e analisa quase sempre 
questões a desenvolver e a investigar, 
distinguindo o que sabe do que 
pretende descobrir. 

- Utiliza quase sempre processos 

científicos simples na realização de 

atividades experimentais, 

generalizando as conclusões. 

- Raramente coloca e analisa 
questões a desenvolver e a 
investigar, distinguindo o 
que sabe do que pretende 
descobrir. 

- Raramente utiliza 

processos científicos simples 

na realização de atividades 

experimentais, 

generalizando as conclusões. 

- Mostra sempre consciência de 
que os seus atos e/ou as suas 
decisões afetam a sua saúde, o 
seu bem-estar e/ou o ambiente. 

- Valoriza sempre a sua identidade e 

as suas raízes, respeitando o 

território, os povos e/ou outras 

culturas. 

- Mostra frequentemente 
consciência de que os seus atos e/ou 
as suas decisões afetam a sua saúde, 
o seu bem-estar e/ou o ambiente. 

- Valoriza frequentemente a sua 
identidade e as suas raízes, 
respeitando o território, os povos 
e/ou outras culturas. 

- Mostra com alguma frequência 
consciência de que os seus atos e/ou 
as suas decisões afetam a sua saúde, 
o seu bem-estar e/ou o ambiente. 

- Valoriza com alguma frequência a sua 

identidade e as suas raízes, 

respeitando o território, os povos e/ou 

outras culturas. 

- Nem sempre mostra 
consciência de que os seus 
atos e/ou as suas decisões 
afetam a sua saúde, o seu 
bem-estar e/ou o ambiente. 

- Valoriza por vezes a sua 

identidade e as suas raízes, 

respeitando o território, os 

povos e/ou outras culturas. 

- Reconhece sempre o património 
social e/ou cultural bem como o 
contributo da ciência e da 
tecnologia como fonte de 
aprendizagem. 

- Trabalha sempre com recurso a 

materiais/ferramentas e realiza 

experiências, consolidando as 

etapas do trabalho desenvolvido. 

- Reconhece quase sempre o 
património social e/ou cultural 
bem como o contributo da ciência e 
da tecnologia como fonte de 
aprendizagem. 

- Trabalha quase sempre com 

recurso a materiais/ferramentas e 

realiza experiências, consolidando 

as etapas do trabalho desenvolvido. 

- Reconhece com alguma frequência o 
património social e/ou cultural bem 
como o contributo da ciência e da 
tecnologia como fonte de 
aprendizagem. 

- Trabalha com alguma frequência, 

com recurso a materiais/ferramentas 

e realiza experiências, consolidando 

as etapas do trabalho desenvolvido. 

- Reconhece por vezes o 
património social e/ou 
cultural bem como o 
contributo da ciência e da 
tecnologia como fonte de 
aprendizagem. 

- Trabalha por vezes com 

recurso a 

materiais/ferramentas e 

realiza experiências, 
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consolidando as etapas do 

trabalho desenvolvido. 

Competências que 

contribuem para o 

desenvolvimento das 

aprendizagens e do 

desenvolvimento 

pessoal e social 

- Descreve sempre a informação 
recolhida com recurso a 
representações (verbal e não 
verbal). 
- Organiza sempre 

conhecimentos de si próprio, da 

sua família e/ou da comunidade. 

- Descreve frequentemente a 
informação recolhida com recurso 
a representações (verbal e não 
verbal). 
- Organiza frequentemente 

conhecimentos de si próprio, da 

sua família e/ou da comunidade. 

- Descreve com alguma frequência a 
informação recolhida com recurso a 
representações (verbal e não verbal). 
- Organiza com alguma frequência 

conhecimentos de si próprio, da sua 

família e/ou da comunidade. 

- Descreve raramente a 
informação recolhida com 
recurso a representações 
(verbal e não verbal). 
- Raramente organiza 

conhecimentos de si 

próprio, da sua família e/ou 

da comunidade. 

- Observa, analisa e discute 
sempre ideias, processos e/ou 
produtos aplicando-os ao meio 
envolvente. 
- Desenvolve sempre ideias e/ou 

projetos que promovam a 

criatividade e a inovação. 

- Observa, analisa e discute quase 
sempre ideias, processos e/ou 
produtos aplicando-os ao meio 
envolvente. 
- Desenvolve quase sempre ideias 

e/ou projetos que promovam a 

criatividade e a inovação. 

- Observa, analisa e discute com 
alguma frequência ideias, processos 
e/ou produtos aplicando-os ao meio 
envolvente. 
- Desenvolve com alguma frequência 

ideias e/ou projetos que promovam 

a criatividade e a inovação. 

- Ocasionalmente analisa e 
discute ideias, processos 
e/ou produtos aplicando-os 
ao meio envolvente. 
- Por vezes desenvolve ideias 

e/ou projetos que 

promovam a criatividade e a 

inovação. 

- Colabora com muito interesse, 
empenho e iniciativa, de forma 
organizada. 
- Respeita sempre os outros e as 

regras estabelecidas. 

- Colabora com interesse, empenho 
e iniciativa, de forma organizada. 
- Respeita os outros e as regras 

estabelecidas. 

- Colabora com algum interesse, 
empenho e iniciativa, de forma 
organizada. 
- Normalmente respeita os outros e 

as regras estabelecidas. 

- Raramente colabora com 
interesse, empenho e 
iniciativa, de forma 
organizada. 
- Raramente respeita os 

outros e as regras 

estabelecidas. 
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- É sempre responsável, assíduo e 
pontual, traz os materiais 
necessários e cumpre tarefas e 
prazos. 
- É sempre autónomo e 

autorregula conhecimentos e 

atitudes. 

- É frequentemente responsável, 
assíduo e pontual, traz os materiais 
necessários e cumpre tarefas e 
prazos. 
- É frequentemente autónomo e 

autorregula conhecimentos e 

atitudes. 

- É responsável, assíduo e pontual, 
traz os materiais necessários e 
cumpre tarefas e prazos. 
- É autónomo e autorregula 

conhecimentos e atitudes. 

- Nem sempre é responsável, 
assíduo e pontual.  
- Nem sempre traz os 
materiais necessários e tem 
dificuldades em cumprir 
tarefas e prazos. 
- Nem sempre é autónomo 

nem autorregula 

conhecimentos e atitudes. 

- Valoriza sempre manifestações 

culturais das comunidades e 

participa em atividades artísticas e 

culturais. 

- Valoriza frequentemente 

manifestações culturais das 

comunidades e participa em 

atividades artísticas e culturais. 

- Valoriza manifestações culturais das 

comunidades e participa em atividades 

artísticas e culturais. 

- Raramente valoriza 

manifestações culturais das 

comunidades ou participa em 

atividades artísticas e 

culturais. 
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Educação Artística – 1º Ciclo 
 

Áreas avaliadas Critérios Áreas de competência do PASEO 

Conhecimentos e 

competências específicos 

da(s) disciplina(s) 

 

- Utiliza vocabulário e linguagem adequados às diferentes intencionalidades 

comunicativas (visual, musical e dramática). 

- Participa em jogos de comunicação verbal e não verbal (capacidades de 

expressão, comunicação e criatividade e a apropriação de conhecimento da 

linguagem). 

Linguagens e textos 

 

- Conhece os diferentes papéis em exercícios de comunicação. 
- Mobiliza e aplica conhecimentos. 

Informação e comunicação 

- Dialoga sobre o que vê e sente, de modo a construir múltiplos discursos e leituras 
da (s) realidade(s). 

- Defende e exprime opiniões pessoais. 

Pensamento crítico e pensamento criativo 

- Valoriza, mobiliza e aplica os conhecimentos artísticos, estéticos e culturais a 
diferentes situações. 

-Expressa de forma verbal e não-verbal reações de modo criativo. 

Sensibilidade estética e artística 

- Reconhece e aplica conhecimentos em novas situações. 

- Domina e aplica diversas técnicas de expressão. 
Saber científico, técnico e tecnológico 

Competências que 

contribuem para o 

desenvolvimento das 

aprendizagens e do 

 - Discute/opina com base em pontos de vista estética e artisticamente. 

- Interpreta corretamente a informação, exprime opiniões e fundamenta-as 
(através do desenvolvimento dos processos de observação, descrição, análise, síntese e 
juízo crítico). 

Raciocínio e resolução de problemas 
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desenvolvimento pessoal e 

social 

- Colabora com interesse, empenho e iniciativa; de forma organizada. 

- Respeita os outros e as regras estabelecidas. 
Relacionamento interpessoal 

- É responsável, assíduo e pontual, traz os materiais necessários e cumpre tarefas e 
prazos. 

- É autónomo e autorregula conhecimentos e atitudes. 

 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

- Mobiliza e aplica conhecimentos relativos à saúde, bem-estar, ambiente, 
sociedade e sustentabilidade a diferentes situações de aprendizagem. 

Bem-estar, saúde e ambiente 

- Demonstra conhecimento de si próprio a nível emocional, cognitivo, social e moral, 
adequando comportamentos e atitudes a diferentes situações de aprendizagem. 

 
Consciência e domínio do corpo. 

 

Educação Artística – 1º Ciclo 

Áreas avaliadas 
Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 

Conhecimentos e 

competências 

específicos da(s) 

disciplina(s) 

 

- Utiliza com muita facilidade, o 

vocabulário e linguagem adequados, às 

diferentes intencionalidades 

comunicativas (visual, musical e 

dramática). 

- Participa sempre em jogos de 

comunicação verbal e não-verbal 

(capacidades de expressão, comunicação 

- Utiliza com alguma facilidade o 

vocabulário e linguagem adequados 

às diferentes intencionalidades 

comunicativas (visual, musical e 

dramática). 

- Participa com alguma frequência 

em jogos de comunicação verbal e 

não-verbal (capacidades de 

expressão, comunicação e 

- Utiliza o vocabulário e 

linguagem adequados às 

diferentes intencionalidades 

comunicativas (visual, musical 

e dramática). 

- Participa em jogos de 

comunicação verbal e não-

verbal (capacidades de 

expressão, comunicação e 

- Raramente o vocabulário e a 

linguagem são adequados às 

diferentes intencionalidades 

comunicativas (visual, musical 

e dramática). 

- Raramente participa em 

jogos de comunicação verbal e 

não-verbal (capacidades de 

expressão, comunicação e 
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e criatividade e a apropriação de 

conhecimentos da linguagem. 

criatividade e a apropriação de 

conhecimentos da linguagem. 

criatividade e a apropriação 

de conhecimentos da 

linguagem. 

criatividade e a apropriação 

de conhecimentos da 

linguagem. 

- Conhece e domina eficazmente os 

diferentes papéis em exercícios de 

comunicação. 

- Mobiliza e aplica eficazmente 

conhecimentos. 

- Conhece e domina com alguma 

eficácia os diferentes papéis em 

exercícios de comunicação. 

- Mobiliza e aplica com alguma 

eficácia conhecimentos. 

- Conhece mas não domina 

com eficácia os diferentes 

papéis em exercícios de 

comunicação. 

- Mobiliza e aplica com pouca 

eficácia conhecimentos. 

 

- Raramente conhece e 

domina os diferentes papéis 

em exercícios de 

comunicação. 

-Raramente mobiliza ou 

aplica conhecimentos. 

 

- Dialoga sempre sobre o que vê e sente, 

de modo a construir múltiplos discursos e 

leituras da(s) realidade(s). 

- Defende e exprime eficazmente opiniões 

pessoais. 

- Dialoga com alguma eficácia sobre o 

que vê e sente, de modo a construir 

múltiplos discursos e leituras da(s) 

realidade(s). 

- Defende e exprime com alguma 

eficácia opiniões pessoais. 

- Dialoga com pouca eficácia, 

sobre o que vê e sente, de 

modo a construir múltiplos 

discursos e leituras da(s) 

realidade(s). 

- Defende e exprime 

minimamente opiniões 

pessoais. 

- Raramente dialoga sobre o 

que vê e sente, de modo a 

construir múltiplos discursos e 

leituras da(s) realidade(s). 

- Raramente defende e 

exprime eficazmente opiniões 

pessoais. 

- Valoriza, mobiliza e aplica eficazmente os 

conhecimentos artísticos, estéticos e 

culturais a diferentes situações. 

- Expressa com muita facilidade de forma 

verbal e não-verbal, reações de modo 

criativo. 

- Valoriza, mobiliza e aplica com 

alguma eficácia os conhecimentos 

artísticos, estéticos e culturais a 

diferentes situações. 

- Expressa com alguma facilidade de 

forma verbal e não-verbal, reações de 

modo criativo. 

- Valoriza, mobiliza e aplica os 

conhecimentos artísticos, 

estéticos e culturais a 

diferentes situações. 

- Expressa de forma verbal e 

não-verbal, reações com pouca 

criatividade. 

- Raramente valoriza, mobiliza 

e aplica eficazmente os 

conhecimentos artísticos, 

estéticos e culturais a 

diferentes situações. 
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-Raramente se expressa de 

forma verbal e não verbal, 

reações de modo criativo. 

- Reconhece e aplica sempre 

conhecimentos em novas situações. 

- Domina e aplica eficazmente diversas 

técnicas de expressão. 

- Reconhece e aplica com frequência 

conhecimentos em novas situações. 

- Domina e aplica com eficácia 

diversas técnicas de expressão. 

- Reconhece e aplica com 

alguma frequência 

conhecimentos em novas 

situações. 

- Domina e aplica com alguma 

eficácia diversas técnicas de 

expressão. 

- Raramente reconhece e 

aplica conhecimentos em 

novas situações. 

- Raramente domina e aplica 

diversas técnicas de expressão. 

Competências que 

contribuem para o 

desenvolvimento das 

aprendizagens e do 

desenvolvimento 

pessoal e social 

- Discute/opina sempre com base em 

pontos de vista estéticos e artísticos. 

- Interpreta eficazmente a informação, 

exprime com muita facilidade opiniões e 

fundamenta-as (através do 

desenvolvimento dos processos de 

observação, descrição, análise, síntese e 

juízo crítico). 

- Discute/opina com frequência com 

base em pontos de vista estéticos e 

artísticos. 

- Interpreta com eficácia a 

informação, exprime com facilidade 

opiniões e fundamenta-as (através do 

desenvolvimento dos processos de 

observação, descrição, análise, 

síntese e juízo crítico). 

- Discute/opina com alguma 

frequência com base em 

pontos de vista estéticos e 

artísticos. 

- Interpreta a informação, 

exprime opiniões e 

fundamenta-as (através do 

desenvolvimento dos 

processos de observação, 

descrição, análise, síntese e 

juízo crítico). 

- Raramente discute/opina 

sempre com base em pontos 

de vista estéticos e artísticos. 

- Raramente interpreta a 

informação ou exprime com 

dificuldade opiniões (através 

do desenvolvimento dos 

processos de observação, 

descrição, análise, síntese e 

juízo crítico). 

- Colabora sempre com interesse, 

empenho e iniciativa, de forma 

organizada. 

- Respeita sempre os outros e as regras 

- Colabora com interesse, empenho e 

iniciativa, de forma organizada. 

- Respeita os outros e as regras 

estabelecidas. 

- Colabora com algum 

interesse, empenho e 

iniciativa, de forma pouco 

organizada. 

- Respeita quase sempre os 

- Raramente colabora, não 

demonstra interesse, empenho 

e iniciativa e não é organizado. 

- Raramente respeita os outros 
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estabelecidas. outros e as regras 

estabelecidas. 

e as regras estabelecidas. 

- É sempre responsável, assíduo e 

pontual, traz os materiais necessários e 

cumpre tarefas e prazos. 

- É sempre autónomo e autorregula 

conhecimentos e atitudes. 

- É frequentemente responsável, 

assíduo e pontual, traz os materiais 

necessários e cumpre 

frequentemente tarefas e prazos. 

- É frequentemente autónomo e 

autorregula conhecimentos e 

atitudes. 

- É com alguma frequência 

responsável, assíduo e 

pontual, traz quase sempre os 

materiais necessários e 

cumpre tarefas e prazos. 

- É pouco autónomo e nem 

sempre autorregula 

conhecimentos e atitudes. 

- Raramente é responsável, 

não é assíduo nem pontual, 

raramente traz os materiais 

necessários e não cumpre 

tarefas e prazos. 

- Raramente é autónomo e 

não autorregula 

conhecimentos e atitudes. 

- Mobiliza e aplica eficazmente 

conhecimentos relativos à saúde, bem-

estar, ambiente, sociedade e 

sustentabilidade a diferentes situações de 

aprendizagem. 

- Mobiliza e aplica frequentemente 

conhecimentos relativos à saúde, 

bem-estar, ambiente, sociedade e 

sustentabilidade a diferentes 

situações de aprendizagem. 

- Mobiliza e aplica 

conhecimentos relativos à 

saúde, bem-estar, ambiente, 

sociedade e sustentabilidade a 

diferentes situações de 

aprendizagem. 

- Raramente mobiliza e aplica 

conhecimentos relativos à 

saúde, bem-estar, ambiente, 

sociedade e sustentabilidade a 

diferentes situações de 

aprendizagem. 

- Demonstra pleno conhecimento de si 

próprio a nível emocional, cognitivo, 

social e moral, adequando sempre 

comportamentos e atitudes a diferentes 

situações de aprendizagem. 

- Demonstra conhecimento de si 

próprio a nível emocional, cognitivo, 

social e moral, adequando 

comportamentos e atitudes a 

diferentes situações de 

aprendizagem. 

- Demonstra algum 

conhecimento de si próprio a 

nível emocional, cognitivo, 

social e moral, adequando 

com alguma frequência 

comportamentos e atitudes a 

diferentes situações de 

aprendizagem. 

- Raramente demonstra 

conhecimento de si próprio a 

nível emocional, cognitivo, 

social e moral, não adequando 

comportamentos e atitudes a 

diferentes situações de 

aprendizagem. 
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Educação Física – 1º Ciclo 

Áreas avaliadas Critérios Áreas de competência do PASEO 

Conhecimentos e competências 

específicos da(s) disciplina(s) 

 

- Identifica pontos fortes e fracos na sua prática. 

- Propõe soluções. 

Pensamento crítico e pensamento 

criativo 

- Colabora com interesse, empenho e iniciativa, de forma organizada, 

respeitando os outros e as regras estabelecidas. 

- Participa nos jogos ajustando a iniciativa pessoal à situação de jogo e objetivos. 

Relacionamento interpessoal 
 

- É responsável, é assíduo e pontual, traz os materiais necessários e cumpre 

tarefas e prazos. 

- É autónomo e autorregula conhecimentos e atitudes. 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

 

- Conhece e aplica cuidados de higiene. 

- Respeita e aplica regras de segurança pessoais e dos colegas. 

Bem-estar, saúde e ambiente 

 

- Executa os exercícios, jogos e/ou ações motoras revelando autonomia e 

domínio de acordo com o definido nas aprendizagens essenciais para o ciclo em 

questão. 

Consciência e domínio do corpo 

 

Competências que contribuem 

para o desenvolvimento das 

- Identifica pontos fortes e fracos. 

- Descreve as suas ações e as dos outros. 
Linguagens e textos 
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aprendizagens e do 

desenvolvimento pessoal e social 

- Utiliza conhecimento para participar de forma adequada. Informação e comunicação 

- Resolve problemas em situações de jogo. 

- Avalia o seu desempenho. 
Raciocínio e resolução de problemas 

- Participa em sequências e coreografias. 

- Aprecia a sua prática e a dos outros. 
Sensibilidade estética e artística 

- Respeita as regras de segurança na utilização dos materiais e na realização 

dos exercícios. 
Saber técnico e tecnológico 

 

Educação Física – 1º Ciclo 

Áreas avaliadas 
Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 

Conhecimentos e 

competências específicos 

da(s) disciplina(s) 

 

- Identifica sempre os pontos fortes e 

fracos na sua prática. 

- Propõe sempre soluções. 
 
 

- Identifica, com alguma 

regularidade, os pontos 

fortes e fracos na sua 

prática. 
- Propõe, com alguma 
regularidade, soluções. 

- Identifica os pontos fortes 

e fracos na sua prática. 

- Propõe soluções 

- Não (ou raramente) 

identifica os pontos 

fortes e fracos na sua 

prática. 

- Não (ou raramente) 
propõe soluções. 
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- Colabora sempre com interesse, 

empenho e iniciativa, de forma 

organizada. 

-Respeita sempre os outros 

e as regras estabelecidas. 

 

- Colabora, com algum 

interesse, empenho e 

iniciativa, normalmente, de 

forma organizada. 

- Respeita, com alguma 

frequência, os outros e as 

regras estabelecidas. 

- Colabora, algumas vezes com 

interesse, empenho e 

iniciativa. 

- Por vezes, respeita os outros e 

as regras estabelecidas. 

 

- Não (ou raramente) 

colabora com interesse, 

não demonstra empenho, 

nem iniciativa, e não é 

organizado(a). 

- Não (ou raramente) 

respeita os outros, nem 

as regras estabelecidas. 

- É sempre responsável, assíduo e 
pontual, traz os materiais 
necessários e cumpre tarefas e 
prazos. 

- É sempre autónomo e autorregula 

conhecimentos e atitudes 

- É, com alguma 

frequência, responsável, 

assíduo e pontual, traz 

os materiais necessários 

e cumpre tarefas e 

prazos. 

- É, com alguma frequência, 

autónomo e autorregula 

conhecimentos e atitudes. 

- Por vezes, é responsável, 

assíduo e pontual, traz os 

materiais necessários e 

cumpre tarefas e prazos. 

- Por vezes, é autónomo e 

autorregula conhecimentos e 

atitudes. 

- Não (ou raramente) é 
responsável, não é 
assíduo, não é pontual, 
não traz os materiais 
necessários, nem cumpre 
tarefas e prazos. 

- Não (ou raramente) é 

autónomo, nem autorregula 

conhecimentos e atitudes. 

 

- Conhece e aplica sempre os 

cuidados de higiene. 

- Respeita e aplica sempre regras de 

segurança pessoais e dos colegas. 

 

- Conhece e aplica, com 

alguma regularidade, os 

cuidados de higiene.

- Respeita e aplica com 

alguma regularidade regras 

de segurança pessoais e dos 

colegas. 

- Conhece e aplica, por vezes, 

os cuidados de higiene.

- Respeita e aplica regras de 

segurança pessoais e dos 

colegas.

 

- Não (ou raramente) 

conhece e aplica os 

cuidados de higiene.

- Não (ou raramente) 

respeita e aplica regras de 

segurança pessoais e dos 

colegas.
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- Executa sempre os exercícios, jogos 

e/ou ações motoras, revelando plena 

autonomia e domínio de acordo com o 

definido nas aprendizagens essenciais 

do ciclo a que se refere. 

- Executa, com alguma 

regularidade, os exercícios, 

jogos e/ou ações motoras, 

revelando plena autonomia e 

domínio de acordo com o 

definido nas aprendizagens 

essenciais do ciclo a que se 

refere. 

- Por vezes, executa os 

exercícios, jogos e/ou ações 

motoras, revelando plena 

autonomia e domínio de acordo 

com o definido nas 

aprendizagens essenciais do 

ciclo a que se refere. 

- Não (ou raramente) 

executa os exercícios, 

jogos e/ou ações motoras 

nem revela autonomia e 

domínio de acordo com o 

definido nas aprendizagens 

essenciais do ciclo a que se 

refere. 

Competências que 

contribuem para o 

desenvolvimento das 

aprendizagens e do 

desenvolvimento pessoal e 

social 

- Identifica sempre pontos fortes e 

fracos. 

- Descreve sempre as suas ações e as 

dos outros. 

- Identifica, com alguma 

regularidade, pontos fortes e 

fracos. 

- Descreve, com alguma 

regularidade, as suas ações e 

as dos outros. 

- Identifica pontos fortes e 

fracos. 

- Descreve as suas ações e as 

dos outros. 

- Não (ou raramente) 

identifica pontos fortes e 

fracos. 

- Não (ou raramente) 

descreve as suas ações e as 

dos outros. 

- Utiliza com muita facilidade 

conhecimento para participar de 

forma adequada. 

- Utiliza com alguma 

facilidade conhecimento para 

participar de forma adequada. 

- Utiliza conhecimento para 

participar de forma adequada. 

- Não (ou raramente) 

participa de forma 

adequada. 

- Resolve sempre problemas em 

situações de jogo. 

- Avalia sempre o seu desempenho. 

- Resolve, com alguma 

regularidade, problemas em 

situações de jogo. 

- Avalia, com alguma 

regularidade, o seu 

desempenho. 

- Resolve problemas em 

situações de jogo. 

- Avalia o seu desempenho. 

- Não (ou raramente) 

resolve problemas em 

situações de jogo. 

- Não (ou raramente) avalia 

o seu desempenho. 
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- Participa sempre em sequências e 

coreografias. 

- Aprecia sempre a sua prática e a dos 

outros. 

- Participa, com alguma 

regularidade, em sequências e 

coreografias. 

- Aprecia, com alguma 

regularidade, a sua prática e a 

dos outros. 

- Participa em sequências e 

coreografias. 

- Aprecia a sua prática e a dos 

outros. 

- Não (ou raramente) 

participa em sequências e 

coreografias. 

- Não (ou raramente) 

aprecia a sua prática e a dos 

outros. 

- Respeita sempre as regras de 

segurança na utilização dos materiais e 

na realização dos exercícios. 

- Respeita, com alguma 

regularidade, as regras de 

segurança na utilização dos 

materiais e na realização dos 

exercícios. 

- Respeita quase sempre as 

regras de segurança na 

utilização dos materiais e na 

realização dos exercícios. 

- Não (ou raramente) 

respeita as regras de 

segurança na utilização dos 

materiais e na realização 

dos exercícios. 

 

Oferta Complementar: Trabalhos de Grupo /Colaborativo – 1º Ciclo 

Áreas avaliadas Critérios Áreas de competência do PASEO 

Conhecimentos e 
competências específicos 

da(s) disciplina(s) 
 

- Levanta questões e propõe temas de trabalho por iniciativa própria. 
- Pesquisa, interpreta e seleciona informação. 
- Apresenta e transmite informação utilizando estratégias de 
comunicação. 

Informação e comunicação 

- Organiza e toma decisões para resolver as questões levantadas. Raciocínio e resolução de problemas 

- Analisa novas ideias de forma imaginativa e inovadora. Pensamento crítico e pensamento criativo 

- Colabora com interesse, empenho e iniciativa, de forma 
organizada. 
- Respeita os outros e as regras estabelecidas. 

Relacionamento interpessoal 

- Manipula materiais e instrumentos diversificados. Saber científico, técnico e tecnológico 
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Competências que 
contribuem para o 

desenvolvimento das 
aprendizagens e do 

desenvolvimento pessoal e 
social 

- Domina progressivamente capacidades de compreensão e de 
expressão nas diversas modalidades. 

Linguagens e textos 

- É responsável, assíduo e pontual, traz os materiais necessários e 
cumpre tarefas e prazos. 
- É autónomo e autorregula o seu comportamento e atitudes. 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 

- Valoriza o papel das várias formas de expressão cultural. Sensibilidade estética e artística 

- Valoriza o trabalho colaborativo no desenvolvimento das outras áreas 
e domínios da atividade humana e social. 

Bem-estar, saúde e ambiente 

- Compreende o corpo como um sistema integrado e utiliza-o de forma 
ajustada aos diferentes contextos. 

Consciência e domínio do corpo 

 

Oferta Complementar: Trabalhos de Grupo /Colaborativo – 1º Ciclo 

Áreas avaliadas 
Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 

Conhecimentos e 

competências específicos 

da(s) disciplina(s) 

 

- Levanta questões e propõe 

temas de trabalho por iniciativa 

própria, com muita facilidade. 

- Pesquisa, interpreta e 

seleciona, com muita facilidade, 

a informação. 

- Apresenta e transmite 

informação, com muita 

facilidade, utilizando estratégias 

de comunicação. 

- Levanta questões e propõe 

temas de trabalho por 

iniciativa própria, com alguma 

facilidade. 

- Pesquisa, interpreta e 

seleciona, com alguma 

facilidade, a informação. 

- Apresenta e transmite 
informação, com alguma 
facilidade, utilizando 
estratégias de comunicação. 

- Levanta questões e propõe temas 

de trabalho por iniciativa própria. 

- Pesquisa, interpreta e seleciona 

informação. 

- Apresenta e transmite informação 

utilizando algumas estratégias de 

comunicação. 

- Não (ou raramente) levanta 

questões e propõe temas de 

trabalho por iniciativa própria. 

- Não (ou raramente) pesquisa, 

interpreta e seleciona 

informação. 

- Não (ou raramente) apresenta 

e transmite informação 

utilizando algumas estratégias 

de comunicação. 
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- Organiza e toma decisões, 

com muita facilidade, para 

resolver as questões 

levantadas. 

- Organiza e toma decisões, 

com alguma facilidade, para 

resolver as questões 

levantadas. 

- Por vezes, organiza e toma 

decisões, para resolver as questões 

levantadas. 

- Não (ou raramente) 

organiza nem toma 

decisões, para resolver as 

questões levantadas. 

- Analisa, com muita facilidade, 

novas ideias de forma 

imaginativa e inovadora. 

- Analisa, com alguma 

facilidade, novas ideias de 

forma imaginativa e 

inovadora. 

- Analisa novas ideias de forma 

simples. 

- Não (ou raramente) analisa 

novas ideias de forma 

imaginativa e inovadora. 

- Colabora com bastante 

interesse, empenho e 

iniciativa, de forma 

organizada. 

- Respeita sempre os outros e 

as regras estabelecidas. 

- Colabora com algum 

interesse, empenho e 

iniciativa, de forma 

organizada. 

- Respeita os outros e as 

regras estabelecidas. 

- Colabora com interesse, 

empenho e iniciativa, de 

forma organizada. 

- Respeita quase sempre os outros 

e as regras estabelecidas. 

- Não (ou raramente) 

colabora com interesse, 

empenho e iniciativa, nem 

de forma organizada. 

- Não (ou raramente) respeita 

os outros nem as regras 

estabelecidas. 

- Manipula, com muita 

facilidade, materiais e 

instrumentos diversificados. 

- Manipula, com alguma 

facilidade, materiais e 

instrumentos diversificados. 

- Manipula materiais e 

instrumentos diversificados. 

- Não (ou raramente) manipula 

materiais e instrumentos 

diversificados. 

Competências que 

contribuem para o 

desenvolvimento das 

aprendizagens e do 

desenvolvimento pessoal e 

social 

- Domina progressivamente e 

com muita facilidade, 

capacidades de compreensão e 

de expressão nas diversas 

modalidades. 

- Domina progressivamente e 

com alguma facilidade, 

capacidades de compreensão 

e de expressão nas diversas 

modalidades. 

- Domina, quase sempre, 

capacidades de compreensão e de 

expressão nas diversas 

modalidades. 

- Não (ou raramente) domina 

capacidades de compreensão e 

de expressão nas diversas 

modalidades. 

- É sempre responsável, assíduo 

e pontual, traz os materiais 

- É quase sempre responsável, 

assíduo e pontual, traz os 

- Por vezes, é responsável, assíduo e 

pontual, traz os materiais 

- Não (ou raramente) é assíduo e 

pontual, não traz os materiais 
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necessários e cumpre tarefas e 

prazos. 

- É sempre autónomo e 

autorregula o seu 

comportamento e atitudes. 

materiais necessários e 

cumpre tarefas e prazos. 

- É quase sempre autónomo e 

autorregula o seu 

comportamento e atitudes. 

necessários e cumpre tarefas e 

prazos. 

- Por vezes, é autónomo e 

autorregula o seu comportamento 

e atitudes. 

necessários nem cumpre tarefas 

nem prazos. 

- Não (ou raramente) é 

autónomo nem autorregula o 

seu comportamento e atitudes. 

- Valoriza sempre o papel das 

várias formas de expressão 

cultural. 

- Valoriza, frequentemente, o 

papel das várias formas de 

expressão cultural. 

- Valoriza o papel das várias formas 

de expressão cultural. 

- Não (ou raramente) valoriza o 

papel das várias formas de 

expressão cultural. 

- Valoriza sempre o trabalho 

colaborativo no 

desenvolvimento das outras 

áreas e domínios da atividade 

humana e social. 

- Valoriza quase sempre o 

trabalho colaborativo no 

desenvolvimento das outras 

áreas e domínios da atividade 

humana e social. 

- Por vezes valoriza o trabalho 

colaborativo no desenvolvimento 

das outras áreas e domínios da 

atividade humana e social. 

- Não (ou raramente) valoriza o 

trabalho colaborativo no 

desenvolvimento das outras 

áreas e domínios da atividade 

humana e social. 

- Compreende, com muita 

facilidade, o corpo como um 

sistema integrado e utiliza-o de 

forma ajustada aos diferentes 

contextos. 

- Compreende, com alguma 

facilidade, o corpo como um 

sistema integrado e utiliza-o 

de forma ajustada aos 

diferentes contextos. 

- Compreende, por vezes, o corpo 

como um sistema integrado e 

utiliza-o de forma ajustada aos 

diferentes contextos. 

- Não (ou raramente) 

compreende, o corpo como um 

sistema integrado nem o utiliza 

de forma ajustada aos 

diferentes contextos. 
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Departamento de Línguas 
 

Português (2.º e 3.º ciclos) 

Áreas avaliadas Critérios Áreas de competência do PASEO 

Conhecimentos e competências 

específicos da(s) disciplina(s) 

 

Compreende textos em enunciados orais; 

Planifica e produz discursos com diferentes finalidades 

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e criativo 

 

Lê textos em suportes variados; 

Reconhece a estrutura do texto; 

Identifica temas, ideias principais, factos e opiniões 

Elabora textos diversos 

Interpreta textos em função do seu género literário; Sensibilidade estética e artística 

Aplica conhecimentos sobre os vários planos da língua portuguesa Saber científico, técnico e tecnológico 
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Competências que contribuem 

para o desenvolvimento das 

aprendizagens e do 

desenvolvimento pessoal e 

social 

Colabora com colegas e professores, de forma organizada, com 

interesse e empenho; 

Revela espírito crítico, valorizando e aceitando diferentes pontos 

de vista 

Relacionamento interpessoal 

Manifesta responsabilidade (assiduidade, pontualidade, 

cumprimento de tarefas e prazos, apresentação de material 

necessário) 

Demonstra autonomia na autorregulação da sua aprendizagem; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Adequa a postura corporal e o tom de voz às atividades e contexto; Consciência e domínio do corpo 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas 

Revela capacidade de decisão para resolver problemas 

Raciocínio e resolução de problemas 

Adota comportamentos responsáveis que promovam a saúde; 

 

Bem-estar, saúde e ambiente 
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Áreas Competências 

PASEO 
 Muito bom (5) Bom (4) Suficiente (3) Insuficiente (2 / 1) 

Saber científico, 

técnico e tecnológico 

Informação e 

comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

criativo 

Sensibilidade estética 

e artística 

 

Leitura Lê corretamente em suportes 

variados, textos dos vários 

géneros;  

Explicita, de forma segura, o 

sentido global do texto e faz 

inferências;  

Identifica fácil e rapidamente 

temas, ideias principais, 

pontos de vista, causas e 

efeitos, factos e opiniões. 

Reconhece facilmente a forma 

como o texto está estruturado. 

 

Lê textos dos vários 

géneros;  

Explicita o sentido global 

do texto, fazendo 

inferências; Identifica com 

alguma facilidade temas, 

ideias principais, pontos 

de vista, causas e efeitos, 

factos e opiniões.  

Reconhece com alguma 

facilidade a forma como o 

texto está estruturado. 

Lê, com dificuldades, 

textos dos vários 

géneros;  

Explicita o sentido 

global do texto, mas 

não faz inferências; 

Identifica com 

bastante dificuldade e 

apenas com apoio 

temas, ideias 

principais, pontos de 

vista, causas e efeitos, 

factos e opiniões.  

Revela muitas 

dificuldades na leitura 

de textos dos vários 

géneros;  

Não revela capacidade 

de explicitar o sentido 

global do texto nem de 

fazer inferências;  

Não consegue 

identificar temas, 

ideias principais, 

pontos de vista, causas 
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Reconhece a forma 

como o texto está 

estruturado, embora 

confunda partes e 

subpartes. 

e efeitos, factos e 

opiniões. 

Não identifica a 

estrutura do texto. 

Escrita Elabora autonomamente 

textos com elevado grau de 

complexidade, que cumprem 

objetivos explícitos quanto ao 

destinatário e à finalidade 

Elabora autonomamente 

textos que cumprem 

objetivos explícitos 

quanto ao destinatário e à 

finalidade.  

Elabora, com apoio, 

textos que cumprem 

objetivos explícitos 

quanto ao destinatário 

e à finalidade.  

 

Não domina as 

técnicas de construção 

de textos com 

finalidades e 

destinatários diversos 

Oralidade Compreende rápida e 

facilmente textos em 

enunciados orais, 

interpretando e selecionando 

informação correta;  

Compreende, interpreta e 

seleciona a informação 

correta em enunciados 

orais;  

Compreende, 

interpreta e seleciona 

a informação correta 

em enunciados orais 

Não compreende, não 

interpreta nem 

seleciona informação 

correta em enunciados 

orais;  
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Planifica e produz com 

facilidade discursos 

preparados para apresentação 

com diferentes finalidades;  

Adequa sempre a postura 

corporal e o tom de voz à 

atividade e ao contexto. 

 

Planifica e produz 

discursos para 

apresentação com 

diferentes finalidades;  

Adequa habitualmente a 

postura corporal e o tom 

de voz à atividade e ao 

contexto. 

 

com alguma 

dificuldade;  

Planifica e produz 

discursos, com alguma 

dificuldade, para 

apresentação com 

diferentes finalidades;  

Adequa 

frequentemente a 

postura corporal e o 

tom de voz à atividade 

e ao contexto. 

Não planifica nem 

produz discursos para 

apresentação com 

diferentes finalidades;  

Não adequa a postura 

corporal e o tom de 

voz à atividade e ao 

contexto.  

Gramática Aplica facilmente os seus 

conhecimentos sobre os vários 

planos da língua portuguesa 

(fonológico, morfológico, das 

classes de palavras, sintático, 

Aplica os seus 

conhecimentos sobre os 

vários planos da língua 

portuguesa (fonológico, 

morfológico, das classes 

Aplica, embora com 

alguma dificuldade, os 

seus conhecimentos 

sobre os vários planos 

da língua portuguesa 

Revela poucos 

conhecimentos sobre 

os vários planos da 

língua portuguesa 

(fonológico, 
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semântico e textual-

discursivo). 

 

de palavras, sintático, 

semântico e textual 

discursivo). 

 

(fonológico, 

morfológico, das 

classes de palavras, 

sintático, semântico e 

textual discursivo). 

morfológico, das 

classes de palavras, 

sintático, semântico e 

textual-discursivo).  

 

Educação 

literária 

Interpreta, facilmente, os 

textos em função do seu 

género literário;  

Analisa, sem dificuldade, o 

modo como os temas, as 

experiências e os valores são 

representados na obra e 

compara-o com outras 

manifestações artísticas.  

Expressa eficazmente, através 

de processos e suportes 

diversificados, o apreço por 

Interpreta os textos em 

função do seu género 

literário;  

Analisa o modo como os 

temas, as experiências e 

os valores são 

representados na obra e 

compara-o com outras 

manifestações artísticas.  

Expressa com alguma 

facilidade, através de 

processos e suportes 

Interpreta, com 

dificuldades, os textos 

em função do seu 

género literário;  

Demonstra 

dificuldades em 

analisar o modo como 

os temas, as 

experiências e os 

valores são 

representados na 

obra. 

Não consegue 

interpretar os textos 

em função do seu 

género literário;  

Não analisa o modo 

como os temas, as 

experiências e os 

valores são 

representados na 

obra. 

Não consegue 

expressar, através de 
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livros e autores em função de 

leituras realizadas.  

diversificados, o apreço 

por livros e autores em 

função de leituras 

realizadas.  

Demonstra 

dificuldades em 

expressar, através de 

processos e suportes 

diversificados, o 

apreço por livros e 

autores em função de 

leituras realizadas.  

processos e suportes 

diversificados, o 

apreço por livros e 

autores em função de 

leituras realizadas. 
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Inglês (2.º e 3.º ciclos), Francês e Espanhol (3.º ciclo) 

Áreas avaliadas Critérios Áreas de competência do PASEO 

Conhecimentos e competências 

específicos da(s) disciplina(s) 

 

Compreende enunciados orais, interpreta e seleciona informação 

correta; 

Compreende textos diversificados, identificando as ideias principais.  

 

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e criativo 

Redige textos com coerência e correção linguística; 

Utiliza regras de funcionamento da língua, vocabulário comum e 

diversificado sobre áreas temáticas e situacionais abordadas, em 

diferentes contextos; 

Exprime-se em LE 

Adequa a postura corporal e o tom de voz à atividade e ao contexto. 
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Reconhece, valoriza e aceita diferentes características interculturais; Sensibilidade estética e artística 

Utiliza diferentes estratégias de comunicação em função do contexto; 

Mobiliza e utiliza os conhecimentos para comunicar em LE 

Saber científico, técnico e tecnológico 

Competências que contribuem 

para o desenvolvimento das 

aprendizagens e do 

desenvolvimento pessoal e 

social 

Manifesta responsabilidade (assiduidade, pontualidade, 

cumprimento de tarefas e prazos, apresentação de material 

necessário) 

Relacionamento interpessoal 

Colabora, com colegas e professores, de forma organizada, com 

interesse e empenho; 

Demonstra autonomia na autorregulação da sua aprendizagem; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Manifesta capacidade de se relacionar de forma harmoniosa consigo 

e com o outro 

Consciência e domínio do corpo 

Revela capacidade de decisão para resolver problemas  

Aplica os conhecimentos adequados ao contexto  

Raciocínio e resolução de problemas 
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Adota comportamentos responsáveis que promovam a saúde; 

 

Bem-estar, saúde e ambiente 

 

Áreas Competências PASEO Competências Muito bom (5) Bom (4) Suficiente (3) Insuficiente (2 / 1) 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e criativo 

Sensibilidade estética e artística 

 

Competência 

comunicativa:  

  

compreensão 

oral 

Compreende 

enunciados orais, 

interpreta e 

seleciona informação 

correta, rápida e 

facilmente 

 

Compreende 

enunciados 

orais, interpreta 

e seleciona 

informação 

correta, com 

alguma 

facilidade 

Compreende 

enunciados orais, 

interpreta e 

seleciona 

informação 

correta, com 

apoio 

 

Não compreende 

enunciados orais; 

Não interpreta nem 

seleciona informação  

 

compreensão 

escrita 

Compreende rápida 

e facilmente textos 

diversificados, com 

complexidade 

crescente, 

identificando as 

ideias principais.  

 

Compreende 

textos 

diversificados, 

com 

complexidade 

crescente, 

identificando as 

ideias principais, 

com alguma 

facilidade. 

Compreende 

textos 

diversificados, 

com 

complexidade 

crescente, 

identificando as 

ideias principais, 

com apoio. 

Não compreende 

textos diversificados; 

Não identifica as 

ideias principais. 

 

Produção 

escrita 

Interação escrita 

Redige textos com 

coerência e correção 

linguística; 

Redige textos 

com alguma 

coerência e 

correção 

Redige textos 

com pouca 

coerência e 

correção 

Redige textos sem 

qualquer rigor ou 

correção; não utiliza 

as regras de 
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Utiliza regras de 

funcionamento da 

língua bem como 

vocabulário comum e 

diversificado sobre 

áreas temáticas e 

situacionais 

abordadas, em 

diferentes contextos; 

Aplica os 

conhecimentos 

adequados ao 

contexto com rigor. 

Responde, com 

correção e 

autonomamente, às 

tarefas que lhe são 

apresentadas. 

linguística. 

Utiliza algumas 

regras de 

funcionamento 

da língua; 

vocabulário 

comum e, por 

vezes, 

diversificado 

sobre áreas 

temáticas e 

situacionais 

abordadas, em 

diferentes 

contextos; 

Aplica os 

conhecimentos 

adequados ao 

contexto com 

algum rigor. 

   

Responde, com 

alguma 

correção, às 

tarefas que lhe 

são 

apresentadas. 

linguística. Utiliza 

algumas regras 

de funcionamento 

da língua; pouco 

vocabulário sobre 

áreas temáticas e 

situacionais 

abordadas, em 

diferentes 

contextos; 

Tem dificuldades 

em aplicar os 

conhecimentos 

adequados ao 

contexto. 

   

Responde às 

tarefas que lhe 

são apresentadas 

apenas com 

apoio. 

funcionamento da 

língua e o vocabulário 

é diminuto; 

Não aplica os 

conhecimentos 

adequados ao 

contexto. 

Não responde às 

tarefas que lhe são 

apresentadas. 

(Não redige qualquer 

tipo de texto) 
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Interação oral 

Produção oral 

Exprime-se com 

correção, clareza, 

organização e rigor 

em LE 

Adequa a postura 

corporal e o tom de 

voz à atividade e ao 

contexto.  

Exprime-se com 

alguma 

correção, 

clareza, 

organização e 

rigor em LE 

Habitualmente, 

adequa a 

postura corporal 

e o tom de voz à 

atividade e ao 

contexto.  

Exprime-se com 

alguma 

dificuldade em LE, 

com pouca 

correção, clareza 

e rigor. 

Nem sempre 

adequa a postura 

corporal e o tom 

de voz à atividade 

e ao contexto.  

Não utiliza a LE para 

comunicar oralmente. 

Competência 

intercultural 

Reconhecer 

realidades 

interculturais 

distintas 

Reconhece rápida e 

facilmente diferentes 

características 

interculturais; 

Respeita a 

diversidade cultural; 

Reconhece 

diferentes 

características 

interculturais; 

Respeita a 

diversidade 

cultural; 

Reconhece, com 

dificuldade, 

diferentes 

características 

interculturais; 

Nem sempre 

respeita a 

diversidade 

cultural; 

Não reconhece 

diferentes 

características 

interculturais; 

Não demonstra 

qualquer respeito 

pela diversidade 

cultural; 

Competência 

estratégica 

Comunicar 

eficazmente em 

contexto 

Utiliza, com 

facilidade, diferentes 

estratégias de 

comunicação em 

função do contexto; 

Mobiliza e utiliza, 

com rigor, os 

conhecimentos para 

comunicar em LE 

Utiliza diferentes 

estratégias de 

comunicação em 

função do 

contexto; 

Mobiliza e utiliza 

os 

conhecimentos 

para comunicar 

em LE 

Utiliza, com apoio, 

diferentes 

estratégias de 

comunicação em 

função do 

contexto; 

Mobiliza e utiliza 

os conhecimentos 

para comunicar 

em LE, com apoio 

Não utiliza diferentes 

estratégias de 

comunicação em 

função do contexto; 

Não mobiliza nem 

utiliza os 

conhecimentos para 

comunicar em LE 
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Trabalhar e 

colaborar em 

pares e 

pequenos 

grupos 

Interage com 

tolerância, empatia e 

responsabilidade de 

forma sistemática;  

Participa 

construtivamente nos 

trabalhos; 

Contribui com ideias 

pertinentes e 

adequadas. 

 

Interage com 

bastante 

tolerância, 

empatia e 

responsabilidade 

de forma 

sistemática; 

Participa 

habitualmente 

de forma 

construtiva nos 

trabalhos; 

Contribui com 

algumas ideias 

pertinentes e 

adequadas. 

 

Interage com os 

outros apenas 

para impor o seu 

ponto de vista; 

Partilha o seu 

conhecimento 

apenas quando 

solicitado; tem 

dificuldade em 

aceitar a opinião 

dos outros. 

Não participa nas 

tarefas; não partilha 

os seus 

conhecimentos; não 

aceita a opinião dos 

outros. 

Utilizar a 

literacia 

tecnológica para 

comunicar e 

aceder ao saber 

em contexto 

É completamente 

autónomo na 

utilização de 

ferramentas digitais 

para pesquisa, 

recolha, organização 

e divulgação de 

informação. 

É bastante 

autónomo na 

utilização de 

ferramentas 

digitais para 

pesquisa, 

recolha, 

organização e 

divulgação de 

informação. 

É pouco 

autónomo na 

utilização de 

ferramentas 

digitais para 

pesquisa, recolha, 

organização e 

divulgação de 

informação. 

Não demonstra 

qualquer autonomia 

da utilização de 

ferramentas digitais 

para pesquisa, 

recolha, organização 

e divulgação de 

informação 

 Pensar 

criticamente 

Reúne e associa 

informação, 

autonomamente, 

para realizar tarefas; 

Reúne e associa 

informação para 

realizar tarefas; 

Reúne e associa 

informação para 

realizar tarefas 

com dificuldade; 

Não reúne nem 

associa informação 

para realizar tarefas; 
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Assume uma postura 

independente 

perante novas 

aprendizagens. 

Assume, 

habitualmente, 

uma postura 

independente 

perante novas 

aprendizagens. 

Não é autónomo 

perante novas 

aprendizagens. 

 

Não é autónomo 

perante novas 

aprendizagens. 

 

Relacionar 

conhecimentos 

de forma a 

desenvolver a 

criatividade em 

contexto 

Mobiliza facilmente o 

conhecimento 

disciplinar e 

transdisciplinar para 

apresentar soluções 

criativas a novas 

situações 

comunicacionais. 

 

Mobiliza o 

conhecimento 

disciplinar e 

transdisciplinar 

para apresentar 

soluções 

criativas a novas 

situações 

comunicacionais. 

 

Mobiliza, com 

dificuldade, o 

conhecimento 

disciplinar e 

transdisciplinar 

para apresentar 

soluções criativas 

a novas situações 

comunicacionais. 

 

Não mobiliza o 

conhecimento 

disciplinar e 

transdisciplinar para 

apresentar soluções 

criativas a novas 

situações 

comunicacionais. 

 

Desenvolver o 

aprender a 

aprender em 

contexto de sala 

de aula e 

aprender a 

regular o 

processo de 

aprendizagem 

É capaz de 

autorregular a sua 

aprendizagem, 

utilizando 

autonomamente 

estratégias próprias 

e individuais; 

É resiliente e 

responsável no 

cumprimento das 

suas tarefas; 

 

É capaz de 

autorregular a 

sua 

aprendizagem, 

utilizando 

estratégias 

próprias e 

individuais; 

É resiliente e 

responsável no 

cumprimento das 

suas tarefas; 

 

Tem dificuldades 

em autorregular a 

sua 

aprendizagem; 

É pouco resiliente 

e responsável no 

cumprimento das 

suas tarefas; 

 

Não é capaz de 

autorregular a sua 

aprendizagem,  

É irresponsável no 

cumprimento das 

suas tarefas; 
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LGP (2º e 3º Ciclos) 

Áreas avaliadas Critérios Áreas de competência do PASEO 

Conhecimentos e competências 
específicos da(s) disciplina(s) 
 

Compreende enunciados gestuais; 
Planifica e produz discursos com diferentes finalidades; 

Informação e comunicação 
Linguagens e textos 
Pensamento crítico e criativo 
 

Interpreta enunciados gestuais em suportes variados; 
Reconhece a estrutura do enunciado gestual; 
Identifica temas, ideias principais, factos e opiniões; 
Elabora enunciados gestuais diversos; 

Interpreta enunciados gestuais em função do seu género 
literário; 

Sensibilidade estética e artística 

Aplica conhecimentos sobre os vários planos da Língua Gestual 
Portuguesa; 

Saber científico, técnico e tecnológico 

Competências que contribuem 
para o desenvolvimento das 
aprendizagens e do 
desenvolvimento pessoal e social 

Colabora com colegas e professores, de forma organizada, com 
interesse e empenho; 
Revela espírito crítico, valorizando e aceitando diferentes pontos 
de vista; 

Relacionamento interpessoal 

Manifesta responsabilidade (assiduidade, pontualidade, 
cumprimento de tarefas e prazos, apresentação de material 
necessário); 
Demonstra autonomia na autorregulação da sua aprendizagem; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Adequa a postura corporal e as suas intervenções gestuais às 
atividades e contexto; 

Consciência e domínio do corpo 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas 
Revela capacidade de decisão para resolver problemas 

Raciocínio e resolução de problemas 

Adota comportamentos responsáveis que promovam a saúde; 
 

Bem-estar, saúde e ambiente 
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Áreas Competências PASEO Competências Muito bom (5) Bom (4) Suficiente (3) Insuficiente (2/1) 

Saber científico, técnico e 
tecnológico 

Informação e comunicação  

Linguagens e textos 

Consciência e domínio do corpo 

Pensamento crítico e criativo 

Relacionamento interpessoal 

Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

 

Interação em LGP 

 

- Com facilidade, distinguir as 
ideias principais das 
secundárias em enunciados 
gestuais, retendo informações 
e reproduzindo excertos; 
- Com facilidade, participar de 
forma oportuna e pertinente 
em debates, respeitando as 
diversas e técnicas inerentes; 
-  Com facilidade, planificar 
discursos para exploração de 
temas específicos, 
organizando e encadeando as 
ideias e as partes que as 
expressam, com recurso a 
meios multimédia. 

- Com algumas facilidades, 
distinguir as ideias 
principais das secundárias 
em enunciados gestuais, 
retendo informações e 
reproduzindo excertos; 

- Com algumas facilidades, 
participar de forma 
oportuna e pertinente em 
debates, respeitando as 
diversas e técnicas 
inerentes; 
-  Com algumas facilidades, 
planificar discursos para 
exploração de temas 
específicos, organizando e 
encadeando as ideias e as 
partes que as expressam, 
com recurso a meios 
multimédia. 

- Com algumas 
dificuldades, distinguir as 
ideias principais das 
secundárias em 
enunciados gestuais, 
retendo informações e 
reproduzindo excertos; 
- Com algumas 
dificuldades, participar 
de forma oportuna e 
pertinente em debates, 
respeitando as diversas e 
técnicas inerentes; 
- Com algumas 
dificuldades, planificar 
discursos para 
exploração de temas 
específicos, organizando 
e encadeando as ideias e 
as partes que as 
expressam, com recurso 
a meios multimédia. 

- Distinguir as ideias 
principais das 
secundárias em 
enunciados 
gestuais, retendo 
informações e 
reproduzindo 
excertos; 
- Participar de 
forma oportuna e 
pertinente em 
debates, 
respeitando as 
diversas e técnicas 
inerentes; 
- Planificar 
discursos para 
exploração de 
temas específicos, 
organizando e 
encadeando as 
ideias e as partes 
que as expressam, 
com recurso a 
meios multimédia. 
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Literacia em LGP 

 

- Com facilidade, descobrir 
caraterísticas das personagens 
a partir do que dizem, do seu 
comportamento, do narrador; 
- Com facilidade, 
contextualizar a obra para 
aprofundamento da sua 
interpretação, procurando 
informações acerca da 
geografia, história, sociedade 
e do autor; 
- Com facilidade, recriar 
universos em poesia, 
recorrendo ao ritmo, à 
estética visual e à iconicidade; 
- Com facilidade, dramatizar 
narrativas e outros 
enunciados, próprios e 
alheios, interpretando 
expressivamente partes ou 
capítulos; 
- Com facilidade, pesquisar 
em catálogos indicações sobre 
materiais com Surdos e/ou 
língua gestual apreciando os 
aspetos paratextuais. 

- Com algumas facilidades, 
descobrir caraterísticas das 
personagens a partir do 
que dizem, do seu 
comportamento, do 
narrador; 
- Com algumas facilidades, 
contextualizar a obra para 
aprofundamento da sua 
interpretação, procurando 
informações acerca da 
geografia, história, 
sociedade e do autor; 
- Com algumas facilidades, 
recriar universos em 
poesia, recorrendo ao 
ritmo, à estética visual e à 
iconicidade; 
- Com algumas facilidades, 
dramatizar narrativas e 
outros enunciados, 
próprios e alheios, 
interpretando 
expressivamente partes ou 
capítulos; 
- Com algumas facilidades, 
pesquisar em catálogos 
indicações sobre materiais 
com Surdos e/ou língua 

- Com algumas 
dificuldades, descobrir 
caraterísticas das 
personagens a partir do 
que dizem, do seu 
comportamento, do 
narrador; 
- Com algumas 
dificuldades, 
contextualizar a obra 
para aprofundamento da 
sua interpretação, 
procurando informações 
acerca da geografia, 
história, sociedade e do 
autor; 
- Com algumas 
dificuldades, recriar 
universos em poesia, 
recorrendo ao ritmo, à 
estética visual e à 
iconicidade; 
- Com algumas 
dificuldades, dramatizar 
narrativas e outros 
enunciados, próprios e 
alheios, interpretando 
expressivamente partes 
ou capítulos; 

- Descobrir 
caraterísticas das 
personagens a 
partir do que 
dizem, do seu 
comportamento, do 
narrador; 
- Contextualizar a 
obra para 
aprofundamento da 
sua interpretação, 
procurando 
informações acerca 
da geografia, 
história, sociedade 
e do autor; 
- Recriar universos 
em poesia, 
recorrendo ao 
ritmo, à estética 
visual e à 
iconicidade; 
- Dramatizar 
narrativas e outros 
enunciados, 
próprios e alheios, 
interpretando 
expressivamente 
partes ou capítulos; 
- Pesquisar em 
catálogos 
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gestual apreciando os 
aspetos paratextuais. 

- Com algumas 
dificuldades, pesquisar 
em catálogos indicações 
sobre materiais com 
Surdos e/ou língua 
gestual apreciando os 
aspetos paratextuais. 

indicações sobre 
materiais com 
Surdos e/ou língua 
gestual apreciando 
os aspetos 
paratextuais. 

Estudo da Língua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Com facilidade, distinguir a 
gramática de LGP. 
- Com facilidade, consultar 
dicionários e gramáticas; 
- Com facilidade, reconhecer e 
usar corretamente as pausas, 
as suspensões de frase e as 
expressões faciais; 
-  Com facilidade, reconhecer 
variações dialetais de 
determinadas regiões. 

 

- Com algumas facilidades, 
distinguir a gramática de 
LGP. 
- Com algumas facilidades, 
consultar dicionários e 
gramáticas; 
- Com algumas facilidades, 
reconhecer e usar 
corretamente as pausas, as 
suspensões de frase e as 
expressões faciais; 
-  Com algumas facilidades, 
reconhecer variações 
dialetais de determinadas 
regiões. 

 

- Com algumas 
dificuldades, distinguir a 
gramática de LGP. 
- Com algumas 
dificuldades, consultar 
dicionários e gramáticas; 
- Com algumas 
dificuldades, reconhecer 
e usar corretamente as 
pausas, as suspensões de 
frase e as expressões 
faciais; 
- Com algumas 
dificuldades, reconhecer 
variações dialetais de 
determinadas regiões. 
 

- Distinguir a 
gramática de LGP.; 
- Consultar 
dicionários e 
gramáticas; 
- Reconhecer e usar 
corretamente as 
pausas, as 
suspensões de frase 
e as expressões 
faciais; 
- Reconhecer 
variações dialetais 
de determinadas 
regiões. 

LGP, Comunidade 
e cultura 

- Com facilidade, realizar 
exposições sobre temas 
relacionados com a 
Comunidade Surda e a língua 
gestual; 

- Com algumas facilidades, 
realizar exposições sobre 
temas relacionados com a 
Comunidade Surda e a 
língua gestual; 

- Com algumas 
dificuldades, realizar 
exposições sobre temas 
relacionados com a 

- Realizar 
exposições sobre 
temas relacionados 
com a Comunidade 
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- Com facilidade, conhecer e 
desenvolver uma visão crítica 
da história dos Surdos. 
-  Com facilidade, discutir 
formas de valorização do 
Surdo e da Língua Gestual em 
sociedade. 

- Com algumas facilidades, 
conhecer e desenvolver 
uma visão crítica da 
história dos Surdos. 
-  Com algumas facilidades, 
discutir formas de 
valorização do Surdo e da 
Língua Gestual em 
sociedade. 

Comunidade Surda e a 
língua gestual; 
- Com algumas 
dificuldades, conhecer e 
desenvolver uma visão 
crítica da história dos 
Surdos. 
- Com algumas 
dificuldades, discutir 
formas de valorização do 
Surdo e da Língua 
Gestual em sociedade. 

Surda e a língua 
gestual; 
- Conhecer e 
desenvolver uma 
visão crítica da 
história dos Surdos. 
- Discutir formas de 
valorização do 
Surdo e da Língua 
Gestual em 
sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

Direcção Geral de Estabelecimentos Escolares - Delegação Regional do Alentejo  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRÍCIO  

Ano letivo de 2021/2022 

 
 

Página 67 de 122 
 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
Matemática, Ciências Naturais e Físico-Química 2º e 3º Ciclos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas avaliadas Critérios Áreas de competência do PASEO 

 

Conhecimentos e 

competências específicos 

da(s) disciplina(s) 

50% 

● Comunica oralmente e por escrito, utilizando vocabulário adequado e com rigor 

científico; 
● Comunica e constrói conhecimento em diferentes linguagens e símbolos associados às 

tecnologias, à Matemática e às Ciências; 
● Seleciona e organiza informação pertinente; 

Linguagens e Textos 

Informação e Comunicação 

● Evidência raciocínio lógico; 
● Mobiliza conhecimentos para fundamentar opiniões; 
● Revela capacidade de resolução de problemas; 

Pensamento crítico e criativo 

Raciocínio e resolução de problemas 

● Conhece conceitos, factos e procedimentos; 
● Utiliza materiais manipuláveis e outros recursos, incluindo os de tecnologia digital e 

calculadora na resolução de tarefas. 

Saber técnico e tecnológico 

 

Competências que 

contribuem para o 

desenvolvimento das 

aprendizagens e do 

desenvolvimento pessoal e 

social 

50% 

● Colabora com interesse, empenho e iniciativa, de forma organizada; 
● Respeita os outros e as regras estabelecidas; 

Relacionamento interpessoal 

● É responsável: é assíduo e pontual, traz os materiais necessários e cumpre tarefas e 

prazos; 
● É autónomo e autorregula conhecimentos e atitudes; 

Desenvolvimento e autonomia 

● Apresenta os materiais organizados e com sentido estético; Sensibilidade estética e artística 

● Adequa postura corporal e o tom de voz às atividades e ao contexto; Consciência e domínio do corpo 

● Adota comportamentos responsáveis que promovam a saúde; 
● Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social. 

Bem-estar, saúde e ambiente 
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Áreas avaliadas Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos e 
competências 

específicos da(s) 
disciplina(s) 

(50%) 

● Comunica oralmente e 
por escrito, utilizando 
vocabulário adequado e 
com rigor científico; 

 
● Comunica e constrói 

conhecimento em 
diferentes linguagens e 
símbolos associados às 
tecnologias, à Matemática 
e às Ciências; 

 
● Seleciona e organiza 

informação pertinente; 
 

● Comunica oralmente ou por escrito, 
utilizando vocabulário adequado 
e/ou com rigor científico; 

 
● Comunica conhecimento em 

diferentes linguagens e símbolos 
associados às tecnologias, à 
Matemática e às Ciências; 

 
● Seleciona e organiza informação 

pertinente com orientação; 
 

● Comunica oralmente ou por 
escrito, utilizando vocabulário 
adequado; 

 
 

● Reconhece diferentes  linguagens e 
símbolos associados às 
tecnologias, à Matemática e às 
Ciências; 

 
 
 

● Seleciona informação; 
 

● Apresenta dificuldades em 
comunicar utilizando vocabulário 
adequado; 

 
● Apresenta dificuldades em 

reconhecer diferentes linguagens e 
símbolos associados às tecnologias, à 
Matemática e às Ciências; 

 
● Apresenta dificuldades em selecionar 

informação; 
 

● Explica, justifica e 
generaliza 
conceitos/ideias; 

 
 
 
 

● Mobiliza conhecimentos 
para fundamentar 
opiniões; 

 
 

● Revela capacidade para 
entender o problema; 
definir e executar um 
plano e verificar 
resultados; 

● Explica, justifica e generaliza  
conceitos/ideias com orientação; 

 
 
 

● Mobiliza conhecimentos para 
fundamentar opiniões , orientado 
pelo professor; 

 
● Revela capacidade para entender o 

problema; definir e executar um 
plano e verificar resultados, com 
orientação; 

● Explica e justifica conceitos/ideias, 
com ou sem orientação do 
professor; 

 
 

● Aplica conhecimentos para 
fundamentar opiniões, orientado 
pelo professor; 

 
● Revela capacidade para entender o 

problema; executar um plano e 
verificar resultados com 
orientação; 

 

● Apresenta dificuldades em explicar 
conceitos/ideias, mesmo orientado 
pelo professor; 

 
● Apresenta dificuldades em aplicar 

conhecimentos; 
 
 

● Apresenta dificuldades em entender 
o problema e/ou executar um plano; 

● Revela conhecimento de 
conceitos, factos e 

● Revela, com regularidade, 
conhecimento de conceitos, factos e 

● Revela dificuldade em ter 
conhecimento de conceitos, factos 

● Apresenta dificuldade em  revelar 
conhecimento de conceitos, factos 
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procedimentos científicos, 
técnicos e tecnológicos ; 

 

 

 

 

● Utiliza materiais 
manipuláveis e outros 
recursos, incluindo os de 
tecnologia digital e 
calculadora na resolução 
de tarefas. 

procedimentos científicos, técnicos e 
tecnológicos ; 

 

 

 

● Utiliza, com regularidade e 
orientação, materiais manipuláveis e 
outros recursos, incluindo os de 
tecnologia digital e calculadora na 
resolução de tarefas 

e/ou procedimentos científicos, 
técnicos e tecnológicos ; 

 

 

● Utiliza, com orientação, materiais 
manipuláveis e/ou outros recursos, 
incluindo os de tecnologia digital e 
calculadora na resolução de 
tarefas 

e/ou procedimentos científicos, 
técnicos e tecnológicos ; 

 

● Apresenta dificuldade em utilizar 
materiais manipuláveis e/ou outros 
recursos, incluindo os de tecnologia 
digital e calculadora na resolução de 
tarefas 

 
 
 
Competências que 
contribuem para o 
desenvolvimento das 
aprendizagens e do 
desenvolvimento 
pessoal e social 
(50%)  

● Colabora com interesse, 
empenho e iniciativa, de 
forma organizada nas 
tarefas propostas; 

 

● Respeita as regras 
estabelecidas,  perspetivas 
diferentes da sua e 
defende os direitos dos 
outros ; 

● Colabora com interesse e empenho  
de forma organizada nas tarefas 
propostas; 

 

● Respeita as regras estabelecidas e 
aceita perspectivas diferentes da sua; 

● Colabora de forma organizada nas 
tarefas propostas; 

 

 

 

● Respeita os outros e as regras 
estabelecidas; 

● Apresenta dificuldade em colaborar 
nas tarefas propostas; 

 

 

● Apresenta dificuldade em respeitar os 
outros e/ou as regras estabelecidas; 

● É assíduo e pontual, traz 
sempre os materiais 
necessários e cumpre 
tarefas e prazos; 

 

● É autónomo e autorregula 
conhecimentos e atitudes; 

● É  assíduo e pontual, traz 
frequentemente os materiais 
necessários e cumpre tarefas e prazos; 

 

● É autónomo e autorregula, com 
orientação, conhecimentos e atitudes; 

● Frequentemente é assíduo e 
pontual, traz os materiais 
necessários e cumpre tarefas; 

 

 

● É autónomo; 

● Apresenta dificuldade em ser 
responsável; 

 

 

 

● Apresenta dificuldade em ser 
autónomo; 

● Apresenta os materiais 
organizados e com sentido 
estético; 

● Apresenta os materiais organizados e 
com algum sentido estético; 

● Apresenta os materiais organizados; ● Tem dificuldade em apresentar os 
materiais organizados; 

● Adequa postura corporal e 
o tom de voz às atividades 
e ao contexto; 

● Adequa frequentemente a postura 
corporal e o tom de voz às atividades 
e ao contexto; 

● Adequa postura corporal ou o tom 
de voz às atividades e ao contexto; 

 Apresenta muitas dificuldades em 
adequar a postura corporal e o tom 
de voz às atividades e ao contexto; 

● Adota comportamentos 
responsáveis que 

● Adota comportamentos que 
promovam a saúde; 

 

● Adota, com orientação, 
comportamentos  que promovam 
a saúde; 

● Apresenta resistência à adoção de 
comportamentos saudáveis; 
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promovam a saúde e o 
bem-estar; 

 

● Manifesta consciência e 
responsabilidade 
ambiental e social, 
trabalhando para o bem 
comum; 

 

● Trabalha para o bem comum; 
 

● Manifesta consciência ambiental e 
social. 

● Apresenta dificuldade em ser 
responsável ambiental e 
socialmente. 
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Tecnologias da Informação e Comunicação 2º e 3º Ciclos 

Áreas avaliadas Critérios Áreas de competência do PASEO 

 
 
 
 

Conhecimentos e 
competências específicos 

da(s) disciplina(s) 
 

 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso 
de tecnologias, ambientes e serviços digitais;  

 Mobiliza estratégias e utiliza ferramentas de apoio à 
criatividade, concebendo produtos gradualmente mais 
complexos. 

 Planifica e desenvolve investigação online, com 
complexidade gradual;  

 Mobiliza estratégias e utiliza ferramentas de comunicação 
e colaboração;  

 Mobiliza estratégias e utiliza ferramentas de apoio à 
criatividade, concebendo produtos gradualmente mais 
complexos. 

- Informação E comunicação; 
 
-  Raciocínio e resolução de problemas;  
 
- Pensamento crítico e criativo; 
 
 - Desenvolvimento pessoal e autonomia;  
 
- Sensibilidade estética e artística; 
 
- Saber científico, técnico e tecnológico 

 
 
 
 

Competências que 
contribuem para o 

desenvolvimento das 
aprendizagens e do 

desenvolvimento pessoal 
e social 

 Analisa criticamente os projetos/produtos, tendo em conta 
as ferramentas e plataformas digitais;  

 
 
 
 
- Linguagens e textos 

 Organiza a informação recolhida de acordo com um plano, 
com vista à elaboração e/ou apresentação de um trabalho. 

 Contribui para as tarefas comuns com ideias e trabalho, 
interagindo com respeito, tolerância e responsabilidade. 

- Relacionamento interpessoal 

 Respeita as normas de higiene e segurança - Consciência e domínio do corpo 

 Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e 
social, envolvendo-se em projetos de cidadania ativa. 

- Bem-estar, saúde e ambiente 
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Áreas avaliadas Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
Conhecimentos e 
competências específicos 
da(s) disciplina(s) 

 

- Assume uma atitude muito 
crítica, refletida e 
responsável no uso de 
tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; 
- Planifica e desenvolve 
investigação online, com 
bastante complexidade; 
- Mobiliza estratégias e utiliza 
com facilidade ferramentas 
de comunicação e 
colaboração; 
- Mobiliza com facilidade 
estratégias e utiliza 
ferramentas de apoio à 
criatividade, concebendo 
produtos mais complexos. 
- Demonstra bastante 
sensibilidade estética e 
artística na conceção de 
produtos digitais. 
- Demonstra e aplica 
facilmente os saberes 
científicos, técnicos e 
tecnológicos. 

- Adota uma atitude crítica, 
refletida e responsável no uso de 
tecnologias, ambientes e serviços 
digitais; 
- Planifica e desenvolve 
investigação online, com 
complexidade gradual; 
- Mobiliza estratégias e utiliza 
ferramentas de comunicação e 
colaboração; 
- Mobiliza estratégias e utiliza 
ferramentas de apoio à 
criatividade, concebendo produtos 
gradualmente mais complexos. 
- Demonstra sensibilidade estética 
e artística na conceção de produtos 
digitais. 
- Demonstra e aplica os saberes 
científicos, técnicos e tecnológicos. 

- Adota pouca atitude crítica, pouco 
refletida e responsável no uso de 
tecnologias, ambientes e serviços 
digitais 
- Planifica e desenvolve investigação 
online com alguma dificuldade, com 
pouca complexidade gradual; 
- Tem algumas dificuldades a mobilizar 
estratégias e utilizar ferramentas de 
comunicação e colaboração; 
- Tem algumas dificuldades a mobilizar 
estratégias e utilizar ferramentas de 
apoio à criatividade, concebendo 
produtos gradualmente complexos 
- Demonstra pouca sensibilidade 
estética e artística na conceção de 
produtos digitais. 
- Demonstra e aplica com alguma 
dificuldade os saberes científicos, 
técnicos e tecnológicos. 

- Não adota uma atitude crítica, 
refletida e responsável no uso de 
tecnologias, ambientes e serviços 
digitais; 
- Não planifica e desenvolve 
investigação online, com complexidade 
gradual; 
- Não mobiliza estratégias e utiliza 
ferramentas de comunicação e 
colaboração; 
- Não mobiliza estratégias e utiliza 
ferramentas de apoio à criatividade, 
concebendo produtos gradualmente 
mais complexos. 
- Não demonstra sensibilidade estética 
e artística na conceção de produtos 
digitais. 
- Não demonstra e aplica os saberes 
científicos, técnicos e tecnológicos. 

Competências que 
contribuem para o 
desenvolvimento das 
aprendizagens e do 

- Analisa com rigor os 
projetos/produtos, tendo em 
conta as ferramentas e 
plataformas digitais; organiza 

- Analisa criticamente os 
projetos/produtos, tendo em conta 
as ferramentas e plataformas 
digitais; organiza a informação 

- Analisa criticamente com alguma 
dificuldade os projetos/produtos, 
tendo em conta as ferramentas e 
plataformas digitais; organiza com uma 

- Não analisa criticamente os 
projetos/produtos, tendo em conta as 
ferramentas e plataformas digitais; não 
organiza a informação recolhida de 
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desenvolvimento pessoal e 
social 

com critério a informação 
recolhida de acordo com um 
plano, com vista à elaboração 
e/ou apresentação de um 
trabalho. 
- Contribui ativamente para 
as tarefas comuns com ideias 
e trabalho, interagindo com 
respeito, tolerância e 
responsabilidade. 
- Respeita as normas de 
higiene e segurança. 
- Manifesta consciência e 
responsabilidade ambiental e 
social, envolvendo-se em 
projetos de cidadania de 
forma muita ativa. 

recolhida de acordo com um plano, 
com vista à elaboração e/ou 
apresentação de um trabalho. 
- Contribui para as tarefas comuns 
com ideias e trabalho, interagindo 
com respeito, tolerância e 
responsabilidade. 
- Respeita as normas de higiene e 
segurança. 
- Manifesta consciência e 
responsabilidade ambiental e 
social, envolvendo-se em projetos 
de cidadania ativa. 

certa dificuldade a informação 
recolhida de acordo com um plano, 
com vista à elaboração e/ou 
apresentação de um trabalho. 
- Contribui pouco para as tarefas 
comuns com ideias e trabalho, 
interagindo pouco com respeito, 
tolerância e responsabilidade. 
- Respeita pouco as normas de higiene 
e segurança. 
- Manifesta pouca consciência e 
responsabilidade ambiental e social, 
envolvendo-se pouco em projetos de 
cidadania ativa. 

acordo com um plano, com vista à 
elaboração e/ou apresentação de um 
trabalho. 
- Não contribui para as tarefas comuns 
com ideias e trabalho, não interagindo 
com respeito, tolerância e 
responsabilidade. 
- Não respeita as normas de higiene e 
segurança. 
- Não manifesta consciência e 
responsabilidade ambiental e social, 
não se envolvendo em projetos de 
cidadania ativa. 
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Departamento das Ciências Sociais e Humanas 
 

Geografia 3º ciclo 

 

Sem 
Ponderação  

Áreas avaliadas  
 

Critérios Áreas de 
competência do 

PASEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Conhecimentos e competências 
específicos da(s) disciplina(s) 

 

 

Mobiliza diferentes fontes de informação geográfica na construção de 

respostas para os problemas investigados, incluindo as TIC e as TIG; 

Mobiliza corretamente o vocabulário e as técnicas geográficas para 

explicar a interação dos diferentes fenómenos; 

Domina conceitos fundamentais inerentes às aprendizagens essenciais 

da disciplina; 

Comunica os resultados da investigação, usando os suportes 

adequados. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Linguagens e Textos 
 
 

 
Informação e 
comunicação 

 

Questiona/reflete/investiga sobre situações geograficamente 

relevantes (o quê, onde, como, porquê e para quê); 

 
Raciocínio e 

Resolução de 
problemas 
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Recolhe, trata e interpreta informação de cariz geográfico e mobiliza a 

mesma na construção de respostas para os problemas estudados; 

Apresenta soluções para problemas reais, a diferentes escalas, com 

base nos conhecimentos adquiridos. 

 
Pensamento Crítico e 

Criativo 
 
 

 
Localiza, no espaço e no tempo, lugares, fenómenos geográficos 
(físicos e humanos) e processos que intervêm na sua configuração, em 
diferentes escalas; 
 
Representa gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação 
geográfica, proveniente de trabalho de campo (observação direta) e 
diferentes fontes documentais (observação indireta).  

 
Saber científico, 
técnico e tecnológico 

 
 
 
 
 

Sensibilidades 
estética e artística  

Competências que contribuem para 

o desenvolvimento das 

aprendizagens e do 

desenvolvimento pessoal e social 

Participa e colabora; 
 
Desenvolve uma relação harmoniosa com o meio natural e social 
adotando um comportamento de bem-estar individual e coletivo de 
acordo com os princípios dos direitos humanos e sustentabilidade. 

Relacionamento 
interpessoal  

 
 

Consciência e 
domínio do corpo 

 

Revela autonomia e responsabilidade na realização das tarefas. Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social, 
trabalhando colaborativamente para a preservação e conservação do 
ambiente e assim contribuir para o bem comum e para um futuro 
sustentável. 

 
Bem estar, saúde e 

ambiente 
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Áreas 
avaliadas 

Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom suficiente insuficiente 
Conhecimentos e 
competências 
específicos da(s) 
disciplina(s) 

 

Mobiliza, com muita 
facilidade, diferentes fontes 
de informação geográfica na 
construção de respostas 
para os problemas 
investigados, incluindo as TIC 
e as TIG; 

Mobiliza com muita 

facilidade o vocabulário e as 

técnicas geográficas para 

explicar a interação dos 

diferentes fenómenos; 

Domina, com muita 

facilidade, conceitos 

fundamentais inerentes às 

aprendizagens essenciais da 

disciplina; 

 
Comunica, com muita 
facilidade, os resultados da 
investigação, usando os 
suportes adequados; 
 

Mobiliza, com facilidade, 
diferentes fontes de informação 
geográfica na construção de 
respostas para os problemas 
investigados, incluindo as TIC e 
as TIG; 

Mobiliza com facilidade o 

vocabulário e as técnicas 

geográficas para explicar a 

interação dos diferentes 

fenómenos; 

Domina, com facilidade, 

conceitos fundamentais 

inerentes às aprendizagens 

essenciais da disciplina; 

 
Comunica,com facilidade, os 
resultados da investigação, 
usando os suportes adequados; 
 
 
 

Mobiliza, diferentes fontes 
de informação geográfica na 
construção de respostas 
para os problemas 
investigados, incluindo as 
TIC e as TIG; 
 

Mobiliza o vocabulário e as 

técnicas geográficas para 

explicar a interação dos 

diferentes fenómenos; 

 

Domina conceitos 

fundamentais inerentes às 

aprendizagens essenciais da 

disciplina; 

 
 
 
 
Comunica os resultados da 
investigação, usando os 
suportes adequados; 

Mobilizar, com dificuldade, diferentes 
fontes de informação geográfica na 
construção de respostas para os 
problemas investigados, incluindo as 
TIC e as TIG; 

Mobiliza com dificuldade o vocabulário 

e as técnicas geográficas para explicar a 

interação dos diferentes fenómenos; 

Domina, com dificuldade, conceitos 

fundamentais inerentes às 

aprendizagens essenciais da disciplina; 

 
 
Comunica, com dificuldade, os 
resultados da investigação, usando os 
suportes adequados; 
 
 
Questiona/reflete/investiga, com 
dificuldade, sobre situações 
geograficamente relevantes (o quê, 
onde, como, porquê e para quê); 
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Questiona/reflete/investiga, 
com muita facilidade, sobre 
situações geograficamente 
relevantes (o quê, onde, 
como, porquê e para quê); 
 
 
Recolhe, trata e interpreta, 
com muita facilidade, 
informação de cariz 
geográfico e mobiliza a 
mesma na construção de 
respostas para os problemas 
estudados; 
 
Apresenta, com muita 
facilidade, soluções para 
problemas reais, a diferentes 
escalas, com base nos 
conhecimentos adquiridos; 
 
 
 
Localiza, com muita 
facilidade, no espaço e no 
tempo, lugares, fenómenos 
geográficos (físicos e 
humanos) e processos que 
intervêm na sua 

Questiona/reflete/investiga, 
com facilidade, sobre situações 
geograficamente relevantes (o 
quê, onde, como, porquê e para 
quê); 
 
 
Recolhe, trata e interpreta, com 
facilidade, informação de cariz 
geográfico e mobiliza a mesma 
na construção de respostas 
para os problemas estudados; 

Apresenta, com facilidade, 

soluções para problemas reais, a 

diferentes escalas, com base nos 

conhecimentos adquiridos; 

 
 
Localiza, com facilidade, no 
espaço e no tempo, lugares, 
fenómenos geográficos (físicos 
e humanos) e processos que 
intervêm na sua configuração, 
em diferentes escalas; 
 
 
Representa, com facilidade, 
gráfica, cartográfica e 
estatisticamente a informação 

 
 
 
Questiona/reflete/investiga 
sobre situações 
geograficamente relevantes 
(o quê, onde, como, porquê 
e para quê); 
 
 
 
Recolhe, trata e interpreta 
informação de cariz 
geográfico e mobiliza a 
mesma na construção de 
respostas para os problemas 
estudados; 
 

Apresenta soluções para 

problemas reais, a diferentes 

escalas, com base nos 

conhecimentos adquiridos; 

 
 
 
Localiza, no espaço e no 
tempo, lugares, fenómenos 
geográficos (físicos e 
humanos) e processos que 

Recolhe, trata e interpreta, com 
dificuldade, informação de cariz 
geográfico e mobiliza a mesma na 
construção de respostas para os 
problemas estudados; 

Apresenta, com dificuldade, soluções 

para problemas reais, a diferentes 

escalas, com base nos conhecimentos 

adquiridos; 

 
 
Localiza, com dificuldade, no espaço e 
no tempo, lugares, fenómenos 
geográficos (físicos e humanos) e 
processos que intervêm na sua 
configuração, em diferentes escalas; 
 
 
Representa, com dificuldade, gráfica, 
cartográfica e estatisticamente a 
informação geográfica, proveniente de 
trabalho de campo (observação direta) 
e diferentes fontes documentais 
(observação indireta).  
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configuração, em diferentes 
escalas; 
 
 
Representa, com muita 
facilidade, gráfica, 
cartográfica e 
estatisticamente a 
informação geográfica, 
proveniente de trabalho de 
campo (observação direta) e 
diferentes fontes 
documentais (observação 
indireta).  
 

geográfica, proveniente de 
trabalho de campo (observação 
direta) e diferentes fontes 
documentais (observação 
indireta).  
 

intervêm na sua 
configuração, em diferentes 
escalas; 
 
 
 
Representa gráfica, 
cartográfica e 
estatisticamente a 
informação geográfica, 
proveniente de trabalho de 
campo (observação direta) e 
diferentes fontes 
documentais (observação 
indireta).  
 

Competências 
que contribuem 
para o 
desenvolvimento 
das 
aprendizagens e 
do 
desenvolvimento 
pessoal e social 

Participa e colabora com 
muita facilidade; 
 
 
Desenvolve, com muita 
facilidade, uma relação 
harmoniosa com o meio 
natural e social adotando um 
comportamento de bem-
estar individual e coletivo de 
acordo com os princípios dos 
direitos humanos e 
sustentabilidade; 
 
 

Participa e colabora com 
facilidade; 
 
 
Desenvolve, com facilidade, 
uma relação harmoniosa com o 
meio natural e social adotando 
um comportamento de bem-
estar individual e coletivo de 
acordo com os princípios dos 
direitos humanos e 
sustentabilidade; 
 
 

Participa e colabora; 
 
 
 
Desenvolve uma relação 
harmoniosa com o meio 
natural e social adotando um 
comportamento de bem-
estar individual e coletivo de 
acordo com os princípios dos 
direitos humanos e 
sustentabilidade; 
 
 
 

Participa e colabora com dificuldade; 
 
 
Desenvolve, com dificuldade, uma 
relação harmoniosa com o meio natural 
e social adotando um comportamento 
de bem-estar individual e coletivo de 
acordo com os princípios dos direitos 
humanos e sustentabilidade; 
 
 
Revela, com dificuldade, autonomia e 
responsabilidade na realização das 
tarefas; 
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Revela, com muita facilidade, 
autonomia e 
responsabilidade na 
realização das tarefas; 
 
Manifesta, com muita 
facilidade, consciência e 
responsabilidade ambiental 
e social, trabalhando 
colaborativamente para a 
preservação e conservação 
do ambiente e assim 
contribuir para o bem 
comum e para um futuro 
sustentável. 

Revela, com facilidade, 
autonomia e responsabilidade 
na realização das tarefas; 
 
Manifesta, com facilidade, 
consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para a 
preservação e conservação do 
ambiente e assim contribuir 
para o bem comum e para um 
futuro sustentável. 

Revela autonomia e 
responsabilidade na 
realização das tarefas; 
 
 
Manifesta consciência e 
responsabilidade ambiental 
e social, trabalhando 
colaborativamente para a 
preservação e conservação 
do ambiente e assim 
contribuir para o bem 
comum e para um futuro 
sustentável. 

Manifesta, com dificuldade, 
consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para a preservação 
e conservação do ambiente e assim 
contribuir para o bem comum e para 
um futuro sustentável. 
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História e Geografia de Portugal 2ºCiclo 

 

Sem 
Ponderação  

Áreas avaliadas  Critérios Áreas de competência do 
PASEO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Conhecimentos e 
competências específicos 
da(s) disciplina(s) 

 

Comunica oralmente e por escrito, com correção, utilizando 
corretamente o vocabulário e os conceitos específicos da História. 
 

 
Linguagens e Textos 

 
 
 

Pesquisa e trata fontes históricas de tipologia diversificada. 

Informação e comunicação 

Compreende a necessidade de fontes históricas para a produção do 
conhecimento histórico. 

Raciocínio e Resolução de 
problemas 

Estabelece relações espácio-temporais entre as formas de organização 
do espaço português e os elementos naturais e humanos, em cada 
época histórica. 
 

 
 

Pensamento Crítico e Criativo 

Utiliza referentes de tempos de unidade de tempo histórico. 
 
Localiza em representações cartográficas, diversos espaços e 
territórios, utilizando diferentes escalas e mobilizando diversos tipos de 
informação georreferenciada. 
 

 
Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Conhece episódios da história regional/local e valoriza o património 
histórico e cultural existente. 

Sensibilidade estética e artística 
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Competências que 
contribuem para o 
desenvolvimento das 
aprendizagens e do 
desenvolvimento pessoal e 
social 

Colabora em contextos de cooperação e partilha. 
 
Interage com tolerância, empatia e responsabilidade. 
 

 
Relacionamento interpessoal 

Manifesta capacidade de se relacionar de forma harmoniosa e salutar 
consigo e com o outro.  

 
Consciência e domínio do corpo 

Auto-regula a sua aprendizagem com sentido de responsabilidade e 
autonomia.  

 
Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

Adota comportamentos responsáveis que promovem a saúde.  
Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social.  

 
Bem-estar, saúde e ambiente 

 

 

 

 

Áreas avaliadas Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom suficiente insuficiente 
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Conhecimentos e 
competências 
específicos da(s) 
disciplina(s) 

 

Comunica, com muita 
facilidade, oralmente e por 
escrito, utilizando 
corretamente o vocabulário 
e os conceitos específicos da 
História. 
 
 
Pesquisa e trata  fontes 
históricas de tipologia 
diversificada, com muita 
facilidade. 
 
Compreende, com muita 
facilidade, a necessidade de 
fontes históricas para a 
produção do conhecimento 
histórico. 
 
Estabelece, com muita 
facilidade, relações espácio-
temporais entre as formas 
de organização do espaço 
português e os elementos 
naturais e humanos, em 
cada época histórica. 
 
Utiliza referentes de tempos 
de unidade de tempo 
histórico com muita 
facilidade. 

Comunica, com facilidade, 
oralmente e por escrito, utilizando 
corretamente o vocabulário e os 
conceitos específicos da História. 
 
 
Pesquisa e trata  fontes históricas 
de tipologia diversificada, com 
facilidade. 
 
 
Compreende, com facilidade, a 
necessidade de fontes históricas 
para a produção do conhecimento 
histórico.  
 
 
Estabelece, com facilidade, relações 
espácio-temporais entre as formas 
de organização do espaço 
português e os elementos naturais 
e humanos, em cada época 
histórica. 
 
Utiliza referentes de tempos de 
unidade de tempo histórico com  
facilidade. 
 
 
 

 Comunica, com alguma 
facilidade, oralmente e por 
escrito, utilizando 
corretamente o vocabulário e 
os conceitos específicos da 
História. 
 
 
Pesquisa e trata  fontes 
históricas de tipologia 
diversificada, com alguma 
facilidade. 
 
Compreende, com alguma 
facilidade,  a necessidade de 
fontes históricas para a 
produção do conhecimento 
histórico.  
 
Estabelece, com alguma 
facilidade, relações espácio-
temporais entre as formas de 
organização do espaço 
português e os elementos 
naturais e humanos, em cada 
época histórica. 
 
Utiliza referentes de tempos 
de unidade de tempo histórico 
com alguma  facilidade. 
 

Comunica, com muita 
dificuldade, oralmente e por 
escrito, utilizando corretamente 
o vocabulário e os conceitos 
específicos da História.. 
 
 
Pesquisa e trata  fontes 
históricas de tipologia 
diversificada, com muita 
dificuldade. 
 
 
Compreende, com muita 
dificuldade, a necessidade de 
fontes históricas para a 
produção do conhecimento 
histórico. 
 
 
Estabelece, com muita 
dificuldade, relações espácio-
temporais entre as formas de 
organização do espaço 
português e os elementos 
naturais e humanos, em cada 
época histórica. 
 
Utiliza referentes de tempos de 
unidade de tempo histórico com 
muita dificuldade. 
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Localiza em representações 
cartográficas, com muita 
facilidade, diversos espaços 
e territórios, utilizando 
diferentes escalas e 
mobilizando diversos tipos 
de informação 
georreferenciada. 
 
 
Conhece episódios da 
história regional/local e 
valoriza o património 
histórico e cultural existente, 
com muita facilidade. 
 
 

 

Localiza em representações 
cartográficas, com facilidade, 
diversos espaços e territórios, 
utilizando diferentes escalas e 
mobilizando diversos tipos de 
informação georreferenciada. 
 
 
Conhece episódios da história 
regional/local e valoriza o 
património histórico e cultural 
existente, com facilidade. 

 

Localiza em representações 
cartográficas, com alguma 
facilidade, diversos espaços e 
territórios, utilizando 
diferentes escalas e 
mobilizando diversos tipos de 
informação georreferenciada. 
 
 
Conhece episódios da 
história regional/local e 
valoriza o património 
histórico e cultural existente, 
com alguma facilidade. 

 
 
Localiza em representações 
cartográficas, com muita 
dificuldade, diversos espaços e 
territórios, utilizando diferentes 
escalas e mobilizando diversos 
tipos de informação 
georreferenciada. 
 
 
Conhece episódios da história 
regional/local e valoriza o 
património histórico e cultural 
existente, com muita 
dificuldade. 
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Competências que 
contribuem para o 
desenvolvimento das 
aprendizagens e do 
desenvolvimento 
pessoal e social 

Colabora, com muita 
facilidade, em contextos de 
cooperação e partilha. 
 
Interage, com tolerância, 
empatia e responsabilidade 
com muita facilidade. 
 
Manifesta capacidade de se 
relacionar de forma 
harmoniosa e salutar 
consigo e com o outro, com 
muita facilidade. 
 
Auto-regula  a sua 
aprendizagem com sentido 
de responsabilidade e 
autonomia, com muita 
facilidade. 
 
 
Adota, com muita facilidade, 
comportamentos 
responsáveis que promovem 
a saúde.  
 
 
Manifesta, com muita 
facilidade, consciência e 
responsabilidade ambiental 
e social. 

Colabora, com facilidade, em 
contextos de cooperação e partilha. 
 
Interage com tolerância, empatia e 
responsabilidade, com facilidade. 
 
 
Manifesta capacidade de se 
relacionar de forma harmoniosa e 
salutar consigo e com o outro, com 
facilidade. 
 
Auto-regula  a sua aprendizagem 
com sentido de responsabilidade e 
autonomia,  com facilidade. 
 
 
Adota, com facilidade, 
comportamentos responsáveis que 
promovem a saúde. 
 
 
Manifesta, com  facilidade, 
consciência e responsabilidade 
ambiental e social. 

Colabora, com alguma 
facilidade, em contextos de 
cooperação e partilha. 
 
Interage com tolerância, 
empatia e responsabilidade, 
com alguma facilidade. 
 
Manifesta capacidade de se 
relacionar de forma 
harmoniosa e salutar consigo e 
com o outro, com alguma 
facilidade. 
 
Auto-regula  a sua 
aprendizagem com sentido de 
responsabilidade e 
autonomia, com alguma 
facilidade. 
 
 
Adota, com alguma  facilidade, 
comportamentos 
responsáveis que promovem a 
saúde. 
 
Manifesta, com alguma  
facilidade, consciência e 
responsabilidade ambiental e 
social. 

Colabora, com dificuldade,  em 
contextos de cooperação e 
partilha. 
 
Interage com tolerância, 
empatia e responsabilidade, 
com muita dificuldade. 
 
Manifesta capacidade de se 
relacionar de forma harmoniosa 
e salutar consigo e com o outro, 
com muita dificuldade. 
 
Auto-regula  a sua 
aprendizagem com sentido de 
responsabilidade e autonomia,  
com muita dificuldade. 
 
Adota, com muita dificuldade, 
comportamentos responsáveis 
que promovem a saúde. 
 
 
Manifesta, com muita 
dificuldade, consciência e 
responsabilidade ambiental e 
social. 
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História (3º Ciclo) 

Sem 

Ponderação  

Áreas avaliadas  Critérios Áreas de competência do 

PASEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimentos e competências 

específicos da(s) disciplina(s) 

 

- Comunica, oralmente e por escrito, utilizando o vocabulário e os conceitos 

específicos da História; 

 

- Analisa fontes históricas de índole diversa; 

 

Linguagens e Textos 

 

Informação e comunicação 

- Formula hipóteses de explicação de factos históricos; 

 

- Mobiliza saberes para estabelecer relações entre o passado e o presente; 

 

Raciocínio e Resolução de 

problemas 

- Mobiliza conhecimentos para fundamentar opiniões e intervir de modo 

responsável; 

 

- Demonstra capacidade de crítica, de criatividade e de argumentação face a 

diferentes contextos históricos; 

 

 

Pensamento Crítico e Criativo 

- Utiliza unidades de datação e barras/ tabelas cronológicas;  

 

- Identifica e localiza, em representações cartográficas, locais e eventos históricos; 
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- Distingue continuidades e ruturas no processo histórico, estabelecendo relações 

de causalidade e de consequência; 

- Relaciona a organização do espaço com os elementos naturais e humanos 

existentes em diferentes épocas históricas; 

 

- Relaciona aspetos demográficos, económicos, sociais, políticos, culturais e 

artísticos; 

 

- Mobiliza saberes para relacionar a História local, regional, universal; 

 

- Utiliza a pesquisa e a construção de produtos de forma responsável e informada; 

 

 

 

 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

- Reconhece o património histórico (étnico, ideológico, cultural ….) como herança 

comum da Humanidade; 

Sensibilidade estética e 

artística  

Competências que contribuem 

para o desenvolvimento das 

aprendizagens e do 

desenvolvimento pessoal e social 

- Colabora em contextos de cooperação e partilha; 

 

- Interage com tolerância, empatia e responsabilidade; 

 

Relacionamento interpessoal  

- Manifesta capacidade de se relacionar de forma harmoniosa e salutar consigo e 

com o outro; 

Consciência e domínio do 

corpo  
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- Autorregula a sua aprendizagem com sentido de responsabilidade e autonomia;  Desenvolvimento pessoal e 

autonomia  

- Adota comportamentos responsáveis que promovem a saúde. Bem-estar, saúde e ambiente 

 

Áreas avaliadas Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom suficiente insuficiente 
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Conhecimentos e competências 

específicos da(s) disciplina(s) 

 

- Comunica, com muita facilidade, 

oralmente e por escrito, utilizando 

corretamente o vocabulário e os 

conceitos específicos da História; 

 

- Analisa, com muita facilidade, fontes 

históricas  de índole diversa; 

 

- Formula, com muita facilidade, 

hipóteses de explicação de factos; 

 

- Estabelece, com muita facilidade, 

relações entre o passado e o presente; 

 

- Mobiliza, com muita facilidade, 

saberes para fundamentar opiniões e 

intervir de modo responsável; 

 

 

- Demonstra, com muita frequência, 

capacidade de crítica, de criatividade 

e de argumentação face a diferentes 

- Comunica, com 

facilidade, oralmente 

e por escrito, 

utilizando 

corretamente o 

vocabulário e os 

conceitos específicos 

da História; 

 

- Analisa, com 

facilidade, fontes 

históricas  de índole 

diversa; 

 

 

- Formula, com 

facilidade, hipóteses de 

explicação de factos; 

 

- Estabelece, com 

facilidade, relações 

entre o passado e o 

presente; 

 

- Comunica, com 

alguma facilidade, 

oralmente e por escrito, 

utilizando o vocabulário 

e os conceitos 

específicos da História; 

 

-Analisa, com alguma 

facilidade, fontes 

históricas  de índole 

diversa; 

 

- Formula, com alguma 

facilidade, hipóteses de 

explicação de factos; 

- Estabelece, com 

alguma facilidade, 

relações entre o 

passado e o presente; 

 

- Mobiliza, com alguma 

facilidade, saberes para 

fundamentar opiniões e 

- Raramente/ 

nunca comunica, 

oralmente e por 

escrito, 

utilizando o 

vocabulário e os 

conceitos 

específicos da 

História; 

 

- Analisa, com 

dificuldades, 

fontes históricas; 

 

 

- Formula, com 

dificuldade, 

hipóteses de 

explicação de 

factos; 

 

- Estabelece, com 

dificuldades, 
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contextos históricos; 

 

- Utiliza, com muita facilidade, 

unidades de datação e barras/tabelas 

cronológicas; 

 

- Identifica e localiza, com precisão, 

em representações cartográficas, 

locais e eventos históricos; 

 

 

- Distingue, com muita facilidade, 

continuidades e ruturas no processo 

histórico, estabelecendo relações de 

causalidade e de consequência; 

- Relaciona, com muita facilidade, a 

organização do espaço com os 

elementos naturais e humanos 

existentes em diferentes épocas 

históricas; 

 

- Mobiliza, com 

facilidade, saberes 

para fundamentar 

opiniões e intervir de 

modo responsável; 

 

- Demonstra, com 

frequência, 

capacidade de crítica, 

de criatividade e de 

argumentação face a 

diferentes contextos 

históricos; 

 

- Utiliza, com 

facilidade, unidades 

de datação e 

barras/tabelas 

cronológicas; 

 

- Identifica e localiza, 

com facilidade, em 

representações 

intervir de modo 

responsável; 

- Demonstra alguma 

capacidade de crítica, 

de criatividade e de 

argumentação face a 

diferentes contextos 

históricos; 

 

- Utiliza, com alguma 

facilidade, unidades de 

datação e 

barras/tabelas 

cronológicas; 

 

- Identifica e localiza, 

com alguma facilidade, 

em representações 

cartográficas, locais e 

eventos históricos; 

 

- Distingue, com alguma 

facilidade, continuidades 

e ruturas no processo 

histórico, estabelecendo 

relações entre o 

passado e o 

presente; 

 

- Mobiliza, com 

dificuldade, 

saberes para 

fundamentar 

opiniões e 

intervir de modo 

responsável; 

 

 

- Demonstra, 

com dificuldade, 

capacidade de 

crítica, de 

criatividade e de 

argumentação 

face a diferentes 

contextos 

históricos; 
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- Relaciona, com muita facilidade, 

aspetos demográficos, económicos, 

sociais, políticos, culturais e artísticos; 

 

- Relaciona, com muita facilidade,  a 

História universal, regional, local; 

 

- Utiliza, com muita facilidade, a 

pesquisa e a construção de produtos de 

forma responsável e informada; 

 

- Reconhece, com muita frequência, o 

património histórico (étnico, 

ideológico, cultural ….) como herança 

comum da Humanidade. 

 

cartográficas, locais e 

eventos históricos; 

 

 

- Distingue, com 

facilidade, 

continuidades e ruturas 

no processo histórico, 

estabelecendo relações 

de causalidade e de 

consequência; 

- Relaciona, com 

facilidade, a 

organização do 

espaço com os 

elementos naturais e 

humanos existentes 

em diferentes épocas 

históricas; 

 

- Relaciona, com 

facilidade, aspetos 

demográficos, 

económicos, sociais, 

relações de causalidade e 

de consequência; 

- Relaciona, com alguma 

facilidade, a 

organização do espaço 

com os elementos 

naturais e humanos 

existentes em 

diferentes épocas 

históricas; 

 

- Relaciona, com alguma 

facilidade, aspetos 

demográficos, 

económicos, sociais, 

políticos, culturais e 

artísticos; 

 

- Relaciona, com alguma 

facilidade,  a História 

universal, regional, local; 

 

- Utiliza, com alguma 

facilidade, a pesquisa e a 

construção de produtos 

- Utiliza, com 

dificuldade, 

unidades de 

datação e 

barras/tabelas 

cronológicas; 

 

- Identifica e 

localiza, com 

dificuldade, em 

representações 

cartográficas, 

locais e eventos 

históricos; 

 

 

- Distingue, com 

dificuldade, 

continuidades e 

ruturas no 

processo histórico 

- Estabelece, com 

dificuldade 

relações de 

causalidade e de 
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políticos, culturais e 

artísticos; 

 

- Relaciona, com 

facilidade,  a História 

universal, regional, 

local; 

 

 

- Utiliza, com facilidade, 

a pesquisa e a 

construção de 

produtos de forma 

responsável e 

informada; 

 

 

- Reconhece, com 

alguma frequência, o 

património histórico 

(étnico, ideológico, 

cultural ….) como 

de forma responsável e 

informada; 

 

- Reconhece, por vezes, o 

património histórico 

(étnico, ideológico, 

cultural ….) como 

herança comum da 

Humanidade. 

 

consequência; 

- Relaciona, com  

dificuldade, a 

organização do 

espaço com os 

elementos 

naturais e 

humanos 

existentes em 

diferentes 

épocas 

históricas; 

 

- Relaciona, com 

dificuldade, 

aspetos 

demográficos, 

económicos, 

sociais, políticos, 

culturais e 

artísticos; 

 

- Relaciona, com 

dificuldade,  a 

História universal, 
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herança comum da 

Humanidade. 

regional, local; 

 

 

- Utiliza, com 

dificuldade, a 

pesquisa e a 

construção de 

produtos de 

forma 

responsável e 

informada; 

 

- Reconhece, com 

dificuldade, o 

património 

histórico (étnico, 

ideológico, 

cultural ….) como 

herança comum 

da Humanidade. 

 

Competências que contribuem 

para o desenvolvimento das 

aprendizagens e do 

- Colabora, com muita facilidade, em 

contextos de cooperação e partilha; 

- Colabora, com 

facilidade, em 

- Colabora, com alguma 

facilidade, em contextos 

de cooperação e partilha; 

-  Colabora, com 

dificuldade,  em 

contextos de 
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desenvolvimento pessoal e 

social 
- Interage, com tolerância, empatia e 

responsabilidade com muita facilidade; 

 

- Manifesta, com muita facilidade,  

capacidade de se relacionar de forma 

harmoniosa e salutar consigo e com o 

outro; 

 

- Manifesta, com muita facilidade,  

autonomia e resiliência na 

concretização dos seus objetivos; 

 

 

- Autorregula, com muita facilidade,  a 

sua aprendizagem com sentido de 

responsabilidade e autonomia; 

 

- Adota, com muita facilidade,  

comportamentos responsáveis que 

promovem a saúde. 

 

contextos de 

cooperação e partilha; 

- Interage com 

tolerância, empatia e 

responsabilidade, com 

facilidade; 

 

 

- Manifesta, com 

facilidade,  capacidade 

de se relacionar de 

forma harmoniosa e 

salutar consigo e com o 

outro; 

 

- Manifesta, com 

facilidade,  autonomia 

e resiliência  

na concretização dos 

seus objetivos;  

 

- Autorregula, com 

facilidade,  a sua 

- Interage com 

tolerância, empatia e 

responsabilidade, com 

alguma facilidade; 

 

- Manifesta, com alguma 

facilidade,  capacidade 

de se relacionar de forma 

harmoniosa e salutar 

consigo e com o outro; 

 

- Manifesta, com alguma 

facilidade,  autonomia e 

resiliência  

na concretização dos 

seus objetivos;  

 

- Autorregula, com 

alguma facilidade,  a sua 

aprendizagem com 

sentido de 

responsabilidade e 

autonomia; 

cooperação e 

partilha; 

- Interage com 

tolerância, 

empatia e 

responsabilidade, 

com dificuldade; 

 

 

- Manifesta, com 

dificuldade,  

capacidade de se 

relacionar de 

forma 

harmoniosa e 

salutar consigo e 

com o outro; 

 

- Manifesta, com 

dificuldade,  

autonomia e 

resiliência 
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aprendizagem com 

sentido de 

responsabilidade e 

autonomia; 

 

 

- Adota, com facilidade,  

comportamentos 

responsáveis que 

promovem a saúde. 

 

 

- Adota, com alguma 

facilidade,  

comportamentos 

responsáveis que 

promovem a saúde. 

 

na concretização 

dos seus 

objetivos;  

 

- Autorregula, 

com dificuldade,  

a sua 

aprendizagem 

com sentido de 

responsabilidade 

e autonomia; 

 

- Adota, com 

dificuldade,  

comportamentos 

responsáveis que 

promovem a 

saúde. 
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Cidadania e Desenvolvimento 

Sem 
Ponderação  

Áreas avaliadas Critérios Áreas de competência do PASEO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Conhecimentos e competências 
específicos da(s) disciplina(s) 

 

Comunica oralmente e por escrito, com correção, utilizando 
vocabulário adequado. 
 
Usa fontes diversas de informação - escrita, digital, áudio e 
vídeo. 

 
Linguagens e Textos 

 
 

Informação e comunicação 

Estabelece relações causais, problematiza e reformula o seu 
trabalho, quando necessário. 

Raciocínio e Resolução de problemas 

Confronta diversas fontes de informação e toma decisões 
consequentes e dinâmicas. 

Pensamento Crítico e Criativo 

Articula conteúdos/saberes das diferentes áreas 
disciplinares. 

Saber científico, técnico e tecnológico 

Revela disponibilidade para diferentes formas de expressão 
artística. 

Sensibilidade estética e artística 

Competências que contribuem para o 
desenvolvimento das aprendizagens e 
do desenvolvimento pessoal e social 

Colabora em contextos de cooperação e partilha. 
 
Interage com tolerância, empatia e responsabilidade. 

 
 

Relacionamento interpessoal  

Manifesta capacidade de se relacionar de forma harmoniosa 
e salutar consigo e com o outro.  

Consciência e domínio do corpo 

Auto-regula a sua aprendizagem com sentido de 
responsabilidade e autonomia.  

 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
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Adota comportamentos responsáveis que promovem a 
saúde.  
Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social.  

 
Bem-estar, saúde e ambiente 

 

 

Áreas avaliadas Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom suficiente insuficiente 
Conhecimentos e 
competências específicos 
da(s) disciplina(s) 

 

Comunica, com muita 
facilidade, oralmente e 
por escrito, com 
correção,  utilizando 
vocabulário adequado. 
 
 
Usa fontes diversas de 
informação- escrita, 
digital, áudio e vídeo, 
com muita facilidade. 
 
Estabelece, com muita 
facilidade, 
relações causais, 
problematiza e 
reformula o seu 
trabalho, quando 
necessário. 
 
 
Confronta,  com muita 

Comunica, com facilidade, 
oralmente e por escrito, com 
correção,  utilizando vocabulário 
adequado. 
 
 
Usa fontes diversas de 
informação- escrita, digital, 
áudio e vídeo,  
com facilidade. 
 
 
Estabelece,  com facilidade, 
relações causais, problematiza e 
reformula o seu trabalho, 
quando necessário. 
 
 
Confronta,  com facilidade, 
diversas fontes de informação e 
toma decisões consequentes e 
dinâmicas. 

Comunica, com alguma 
facilidade, oralmente e por 
escrito, com correção,  
utilizando vocabulário 
adequado. 
 
 
Usa fontes diversas de 
informação- escrita, digital, 
áudio e vídeo, com alguma 
facilidade. 
 
Estabelece, com alguma 
facilidade, relações causais, 
problematiza e reformula o seu 
trabalho, quando necessário. 
 
Confronta,  com alguma 
facilidade, diversas fontes de 
informação e toma decisões 
consequentes e dinâmicas. 
 

Comunica, com muita dificuldade, 
oralmente e por escrito, com 
correção,  utilizando vocabulário 
adequado. 
 
 
Usa fontes diversas de 
informação- escrita, digital, áudio 
e vídeo com muita dificuldade. 
 
Estabelece, com muita 
dificuldade,  relações causais, 
problematiza e reformula o seu 
trabalho, quando necessário. 
 
 
 
Confronta,  com muita 
dificuldade, diversas fontes de 
informação e toma decisões 
consequentes e dinâmicas. 
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facilidade, diversas 
fontes de informação e 
toma decisões 
consequentes e 
dinâmicas. 
 
 
Articula, com muita 
facilidade 
conteúdos/saberes das 
diferentes áreas 
disciplinares. 

 

 

Revela, com muita 
facilidade, 
disponibilidade para 
diferentes formas de 
expressão artística. 

 
 
Articula,  com facilidade,  , 
conteúdos/saberes das 
diferentes áreas disciplinares. 
 
 
Revela,  com facilidade, 
disponibilidade para diferentes 
formas de expressão artística. 

Articula, com alguma 
facilidade, conteúdos/saberes 
das diferentes áreas 
disciplinares. 

 

Revela,  com alguma facilidade, 
disponibilidade para diferentes 
formas de expressão artística. 

 
Articula, com muita dificuldade, 
conteúdos/saberes das diferentes 
áreas disciplinares. 
 
 
Revela,  com muita dificuldade, 
disponibilidade para diferentes 
formas de expressão artística. 

Competências que 
contribuem para o 
desenvolvimento das 
aprendizagens e do 
desenvolvimento pessoal 
e social 

Colabora, com muita 
facilidade, em contextos 
de cooperação e partilha. 
 
Interage, com tolerância, 
empatia e 
responsabilidade com 
muita facilidade. 
 
Valoriza e aceita, com 
muita facilidade,  

- Colabora, com facilidade, em 
contextos de cooperação e 
partilha. 
 
Interage com tolerância, empatia 
e responsabilidade, com 
facilidade. 
 
 
Valoriza e aceita, com facilidade,  
diferentes pontos de vista. 
 

- Colabora, com alguma 
facilidade, em contextos de 
cooperação e partilha. 
 
Interage com tolerância, 
empatia e responsabilidade, 
com alguma facilidade. 
 
Valoriza e aceita, com alguma 
facilidade,  diferentes pontos de 
vista. 
 

-  Colabora, com dificuldade,  em 
contextos de cooperação e 
partilha. 
 
Interage com tolerância, empatia 
e responsabilidade, com 
dificuldade. 
 
 
Valoriza e aceita, com dificuldade,  
diferentes pontos de vista. 
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diferentes pontos de 
vista. 
 
Adequa, com muita 
facilidade,  a postura 
corporal e o tom de voz à 
atividade e ao contexto. 
 
Manifesta, com muita 
facilidade,  capacidade 
de se relacionar de forma 
harmoniosa e salutar 
consigo e com o outro. 
 
- Manifesta, com muita 
facilidade,  autonomia e 
resiliência  
na concretização dos 
seus objectivos. 
 
Auto-regula, com muita 
facilidade,  a sua 
aprendizagem com 
sentido de 
responsabilidade e 
autonomia. 
 
Adota, com muita 
facilidade,  
comportamentos 

 
Adequa, com facilidade,  a postura 
corporal e o tom de voz à 
atividade e ao contexto. 
 
 Manifesta, com facilidade,  
capacidade de se relacionar de 
forma harmoniosa e salutar 
consigo e com o outro. 
 
- Manifesta, com facilidade,  
autonomia e resiliência  
na concretização dos seus 
objectivos. 
 
Auto-regula, com facilidade,  a sua 
aprendizagem com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 
 
 
 Adota, com  
facilidade,  comportamentos 
responsáveis que promovem a 
saúde. 
 
 
Manifesta, com facilidade, 
consciência e responsabilidade 
ambiental e social. 

Adequa, com alguma facilidade,  
a postura corporal e o tom de 
voz à atividade e ao contexto. 
 
Manifesta, com alguma 
facilidade,  capacidade de se 
relacionar de forma harmoniosa 
e salutar consigo e com o outro. 
 
- Manifesta, com alguma 
facilidade,  autonomia e 
resiliência  
na concretização dos seus 
objectivos. 
 
Auto-regula, com alguma 
facilidade,  a sua aprendizagem 
com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 
 
Adota, com alguma 
facilidade,  comportamentos 
responsáveis que promovem a 
saúde. 
 
Manifesta, com alguma 
facilidade, consciência e 
responsabilidade ambiental e 
social. 

 
Adequa, com dificuldade,  a 
postura corporal e o tom de voz à 
atividade e ao contexto. 
 
Manifesta, com dificuldade ,  
capacidade de se relacionar de 
forma harmoniosa e salutar 
consigo e com o outro. 
 
- Manifesta, com dificuldade ,  
autonomia e resiliência  
na concretização dos seus 
objectivos.  
 
Auto-regula, com dificuldade,  a 
sua aprendizagem com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 
 
 
Adota, com dificuldade, 
comportamentos responsáveis 
que promovem a saúde. 
 
 
Manifesta, com dificuldade,  
consciência e responsabilidade 
ambiental e social. 
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responsáveis que 
promovem a saúde. 
 
 
Manifesta, com muita 
facilidade,  consciência e 
responsabilidade 
ambiental e social. 
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Departamento de Expressões 
 

EV/CriArte/Globartes 

Ponderação  Áreas avaliadas  Critérios Áreas de competência do 

PASEO 

Sem 

ponderação 

 

 

Conhecimentos e competências 

específicos da(s) disciplina(s) 

 

Compreende a importância da inter-relação dos saberes da 

comunicação visual (espaço, volume, cor, luz, forma, movimento, 

estrutura, ritmo, entre outros) nos processos de fruição dos 

universos culturais. 

Informação e comunicação; 

 

Sensibilidade estética e artística; 

Conhece e valoriza de forma evidente as manifestações culturais 

do património  

local e global. 

Sensibilidade estética e artística; 

 

Saber científico, técnico e 

tecnológico; 

Reconhece, compreende e aplica autonomamente, nas suas 

composições os conceitos (luz/cor, plano, ritmo, espaço, volume, 

estrutura, etc.), conteúdos e técnicas das Artes Visuais (pintura, 

desenho, B.D., vídeo, fotografia, etc.), inter-relacionando-os. 

Saber científico, técnico e 

tecnológico; 

 

Raciocínio e resolução de 

problemas; 
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Desenvolvimento pessoal e 

autonomia; 

 

Pensamento crítico e pensamento 

criativo; 

Reconhece de forma evidente a importância das imagens como 

meios de comunicação de massas e aplica de forma intencional 

nas suas criações. 

Informação e comunicação; 

 

Raciocínio e resolução de 

problemas; 

 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia; 

Reconhece e enquadra facilmente os objetos artísticos de 

diferentes culturas na História da Arte. 

 

Pensamento crítico e pensamento 

criativo; 

Manifesta de forma clara expressividade e criatividade nos seus 

trabalhos, selecionando de forma intencional e ecológica 

conceitos, temáticas, materiais, suportes e técnicas 

 

Bem-estar, saúde e ambiente; 

 

Pensamento crítico e pensamento 

criativo; 

Compreende os processos da arte contemporânea e utiliza sempre 

os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do 

mundo. 

Sensibilidade estética e artística; 
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Justifica de forma clara a intencionalidade das suas composições. Linguagens e textos; 

 

Raciocínio e resolução de 

problemas; 

 

Organiza autonomamente exposições em diferentes formatos – 

físicos e/ou  

digitais, individuais ou de grupo. 

 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia; 

 

Relacionamento interpessoal; 

Sensibilidade estética e artística; 

Seleciona, de forma autónoma, processos de trabalho e de registo 

de ideias que envolvam a pesquisa, investigação e 

experimentação. 

 

 

 

Raciocínio e resolução de 

problemas; 

 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia;; 

Competências que contribuem para o 

desenvolvimento das aprendizagens 

e do desenvolvimento pessoal e 

social 

Tem sempre os materiais necessários.  

 

É pontual. 

Relacionamento interpessoal; 

 

Consciência e domínio do corpo. 
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Aplicou/adotou cuidados de higiene. 

 

Cumpre todas as tarefas propostas de forma excelente e respeita 

regras de conduta.  

 

Respeita colegas e professores.   

 

 

Participa de forma oportuna, empenhada e autónoma.  

 

Coopera de forma excelente em tarefas e/ou projetos comuns.  

 

Reflete muito sobre a aprendizagem de forma a concretizar a auto 

e heteroavaliação. 

 

Bem-estar, saúde e ambiente; 
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Áreas avaliadas Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom suficiente insuficiente 
Conhecimentos e 

competências 

específicos da(s) 

disciplina(s) 

 

Conhece e valoriza de forma 

evidente as manifestações 

culturais do património  

local e global. 

 

Reconhece, compreende e 

aplica autonomamente, nas 

suas composições os 

conceitos (luz/cor, plano, 

ritmo, espaço, volume, 

estrutura, etc.), conteúdos e 

técnicas  das Artes Visuais 

(pintura, desenho, B.D., 

vídeo, fotografia, etc.), inter-

relacionando-os. 

 

 

 

 

Reconhece de forma 

evidente a importância das 

imagens como meios de  

comunicação de massas e 

aplica de forma intencional 

nas suas criações. 

Conhece e valoriza as 

manifestações culturais  do 

património local e global. 

 

 

Reconhece, compreende e 

aplica, nas suas 

composições os conceitos 

(luz/cor, plano, ritmo, 

espaço, volume, estrutura, 

etc.), conteúdos e técnicas  

das Artes Visuais (pintura, 

desenho, B.D., vídeo, 

fotografia, etc.), inter-

relacionando-os. 

 

 

 

 

 

Reconhece a importância 

das imagens como meios 

de comunicação de massas 

e aplica nas suas criações. 

 

Reconhece algumas das 

manifestações culturais 

e do património local e 

global. 

 

Compreende e aplica 

nas suas composições 

alguns dos conceitos 

(luz/cor, plano, ritmo, 

espaço, volume, 

estrutura, etc.), 

conteúdos e técnicas  

das Artes Visuais 

(pintura, desenho, B.D., 

vídeo, fotografia, etc.). 

 

Reconhece as imagens 

como meios de  

comunicação de massas 

e aplica nas suas 

criações. 

 

 

 

 

Não conhece nem valoriza as 

manifestações culturais e do 

património local e global. 

 

 

Não aplica nas suas 

composições os conceitos 

(luz/cor, plano, ritmo, espaço, 

volume, estrutura, etc.), 

conteúdos e técnicas  das Artes 

Visuais (pintura, desenho, B.D., 

vídeo, fotografia, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não reconhece a importância 

das imagens como meios de  

comunicação de massas nem 

aplica nas suas criações. 
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Reconhece e enquadra 

facilmente os objetos 

artísticos de diferentes 

culturas na 

História da Arte. 

 

Manifesta de forma clara 

expressividade e criatividade 

nos seus trabalhos, 

selecionando de forma 

intencional conceitos, 

temáticas, materiais, 

suportes e técnicas 

 

 

 

 

 

 

Compreende os processos 

da  

arte contemporânea e utiliza 

sempre os conhecimentos 

adquiridos em novos modos  

de apreciação do mundo.  

 

 

 

 

Reconhece facilmente os 

objetos artísticos de 

diferentes culturas na 

História da Arte. 

 

 

Manifesta  expressividade 

e criatividade nos seus 

trabalhos, selecionando de 

forma intencional 

conceitos, temáticas, 

materiais, suportes e 

técnicas 

 

 

 

 

 

 

Compreende os processos 

da  

arte contemporânea e 

utiliza muitas vezes os 

Reconhece alguns dos 

objetos artísticos de 

diferentes culturas na 

História da Arte. 

 

Manifesta alguma 

expressividade e 

criatividade nos seus 

trabalhos, selecionando 

de forma intencional 

conceitos, temáticas, 

materiais, suportes e 

técnicas 

 

 

 

Compreende alguns 

processos da  

arte contemporânea e 

utiliza por vezes os 

conhecimentos 

adquiridos em novos 

modos  

de apreciação do 

mundo.  

 

 

 

 

 

Não conhece os objetos 

artísticos de diferentes culturas 

na 

História da Arte. 

 

 

 

Não manifesta expressividade e 

criatividade nos seus trabalhos, 

nem seleciona conceitos, 

temáticas, materiais, suportes e 

técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não compreende os processos 

da  
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Justifica de forma clara a 

intencionalidade das suas 

composições. 

 

 

Organiza autonomamente 

exposições em diferentes 

formatos – físicos e/ou  

digitais, individuais ou de 

grupo. 

  

 

 

Seleciona, de forma 

autónoma, processos de 

trabalho e  

de registo de ideias que 

envolvam a pesquisa, 

investigação  

e experimentação. 

conhecimentos adquiridos 

em novos modos  

de apreciação do mundo.  

 

 

 

 

 

Justifica a intencionalidade 

das suas composições. 

 

 

 

Colabora na organização 

de exposições em 

diferentes formatos – 

físicos e/ou  

digitais, individuais ou de 

grupo. 

 

 

 

Seleciona processos de 

trabalho e  

de registo de ideias que 

envolvam a pesquisa, 

investigação  

Justifica com 

dificuldade a 

intencionalidade das 

suas composições. 

 

Participa na montagem 

da exposição em 

diferentes formatos – 

físicos e/ou  

digitais, individuais ou 

de grupo. 

 

Seleciona, por vezes, 

processos de trabalho e  

de registo de ideias que 

envolvam a pesquisa, 

investigação  

e experimentação. 

 

arte contemporânea nem utiliza 

os conhecimentos adquiridos 

em novos modos  

de apreciação do mundo.  

 

 

 

 

 

Não justifica a intencionalidade 

das suas composições. 

 

 

 

Não participa na organização de 

exposições. 

 

 

 

 

 

 

 

Não seleciona processos de 

trabalho e  
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e experimentação. de registo de ideias que 

envolvam a pesquisa, 

investigação  

e experimentação. 
Competências que 

contribuem para o 

desenvolvimento das 

aprendizagens e do 

desenvolvimento 

pessoal e social 

Tem sempre os  

materiais necessários.  

 

 

 

 

 

 

É sempre pontual.  

 

 

 

É muito respeitador de  

colegas e professores. 

  

 

Tem os materiais  

necessários e o manteve  

atualizado e organizado  

 

 

 

Revela boa  

pontualidade.  

 

 

 

Respeita colegas e  

professores.  

 

 

Cumpre todas as tarefas  

Tem alguns dos 

materiais  

necessários e/ou não o  

manteve atualizado e  

organizado.  

 

Revela uma pontualidade  

regular.  

 

Normalmente respeita  

colegas e professores.  

 

Cumpre razoavelmente 

as  

tarefas propostas e 

regras de  

conduta.  

Foi pouco cumpridor com o  

material necessário e/ou não o  

manteve organizado e  

atualizado.  

 

 

Foi pouco cumpridor com a  

Pontualidade. 

 

Não respeita colegas nem 

professores; 

 

 

 

Não cumpre grande parte  

das tarefas/trabalhos  

propostos nem respeita regras  
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Cumpre todas as  

tarefas propostas de  

forma excelente e  

respeita regras de  

conduta.  

 

 

Aplicou/adotou cuidados  

de higiene. 

 

 

Participa de forma muito  

oportuna, empenhada e  

autónoma.  

 

Coopera de forma  

excelente em tarefas e/ou  

projetos comuns.  

propostas e respeita  

regras de conduta.  

 

 

 

Aplicou/adotou cuidados  

de higiene. 

  

 

Participa de forma  

oportuna, empenhada e  

autónoma.  

 

 

 

Coopera em tarefas e/ou  

projetos comuns.  

 

 

 

Aplicou/adotou alguns  

cuidados de higiene  

 

Por vezes não participa 

de  

forma oportuna, 

empenhada  

e autónoma.  

 

Por vezes não coopera 

em  

tarefas e/ou projetos  

comuns. 

  

Nem sempre reflete 

sobre a  

aprendizagem de forma a  

concretizar a auto e  

heteroavaliação. 

 

de conduta.  

 

Aplicou/adotou poucos  

cuidados de higiene 

 

 

 

Participa raramente de forma  

oportuna, empenhada e  

autónoma.  

 

 

Não coopera em tarefas e/ou  

projetos comuns.  

 

 

Não reflete sobre a  

aprendizagem de forma a  

concretizar a auto e  
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Reflete muito sobre a  

aprendizagem de forma a  

concretizar a auto e  

heteroavaliação.  

 

Reflete sobre a  

aprendizagem de forma a  

concretizar a auto e  

heteroavaliação. 

 

heteroavaliação. 
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Educação Musical 2º ciclo 

Ponderação ou não? Áreas avaliadas  Critérios Áreas de competência 

do PASEO 

Sem ponderação 

 

 

Conhecimentos e 

competências específicos 

da(s) disciplina(s) 

 

. Canta, a solo e em grupo, reportório variado, 

evidenciando confiança e domínio básico da técnica 

vocal. 

Sensibilidade estética e 

artística 

. Executa melodias, a solo e em grupo, controlando a 

pulsação, o ritmo e a dinâmica, com progressiva destreza 

e confiança.  

. Mobiliza sequências de movimentos corporais em 

contextos musicais diferenciados com expressividade e 

criatividade. 

. Interpreta, através do movimento corporal, contextos 

musicais contrastantes. Consciência e domínio 

do corpo . Adota posturas corporais corretas na execução de 

instrumentos e para utilização do seu aparelho vocal. 

. Compara criticamente obras de diferentes 

enquadramentos socioculturais do passado e do 

presente. 

Pensamento crítico e 

criativo 
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. Improvisa/ compõe peças musicais, combinando vários 

elementos da música, com progressiva destreza e 

confiança e utilizando recursos diversos. 

. Compara características rítmicas, melódicas, 

harmónicas, dinâmicas, formais tímbricas e de textura 

em peças musicais de épocas, estilos e géneros musicais 

diversificados.  

. Utiliza, com crescente domínio, vocabulário e 

simbologias para documentar, descrever e comparar 

diversas peças musicais. 

Linguagens e Textos 

. Manipula, manuseia e adequa os meios, materiais e 

instrumentos ao seu dispor para controlar, utilizar, 

transformar, imaginar e criar um produto final Saber científico,  

técnico e tecnológico  . Executa obras musicais, segundo a metodologia e 

técnica adequadas e com vista a um correto resultado 

ou conclusão fundamentada. 

Competências que 

contribuem para o 

desenvolvimento das 

aprendizagens e do 

. Interpreta a informação de forma correta, planeando e 

conduzindo os seus trabalhos de pesquisa. Raciocínio e resolução 

de problemas . Utiliza e seleciona corretamente os recursos musicais, 

com vista à finalidade. 
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desenvolvimento pessoal e 

social 
. Adequa comportamentos em contextos de cooperação, 

partilha, colaboração e competição. 
Relacionamento  

interpessoal 
. Trabalha em equipa. 

. Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e 

argumenta, negocia e aceita diferentes pontos de vista. 

. Manifesta consciência e  responsabilidade  ambiental  e  

social, trabalhando de forma colaborativa para o bem 

comum. 
Bem-estar, saúde e  

ambiente 
. Adota comportamentos que promovem a saúde e o 

bem-estar, designadamente nos hábitos quotidianos. 

. Pesquisa/ publica na internet, criações musicais 

(originais ou não). 

Informação e  

comunicação 

. Utiliza os meios digitais como fonte de pesquisa e de 

comunicação, mobilizando  informação,  de  forma  

crítica  e  autónoma e verificando diferentes fontes 

documentais. 

. Estabelece  objetivos,  traça  planos  e  concretiza  

projetos,  com  sentido  de  responsabilidade e 

autonomia. Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 
. Faz uma autoavaliação responsável e consciente do 

seu percurso e do seu trabalho 
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Áreas avaliadas Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom suficiente insuficiente 
Conhecimentos e 
competências específicos 
da(s) disciplina(s) 

 

. Canta, a solo e em grupo, reportório 
variado, evidenciando total confiança 
e tal domínio básico da técnica vocal. 
 
. Executa melodias, a solo e em 
grupo, controlando totalmente a 
pulsação, o ritmo e a dinâmica, com 
destreza e confiança.  
 
 
. Mobiliza sequências de movimentos 
corporais em contextos musicais 
diferenciados evidenciando 
expressividade e criatividade. 
 
 
. Interpreta, através do movimento 
corporal, contextos musicais 
contrastantes. 
 
 
. Adota e domina completamente as 
posturas corporais corretas na 
execução de instrumentos e para 
utilização do seu aparelho vocal. 
 
. Compara criticamente e com rigor 
obras de diferentes enquadramentos 

. Canta, a solo e em grupo, 
reportório variado, 
evidenciando confiança e 
domínio básico da técnica 
vocal. 
 
. Executa melodias, a solo e em 
grupo, controlando a pulsação, 
o ritmo e a dinâmica, 
evidenciando progressos.  
 
. Mobiliza sequências de 
movimentos corporais em 
contextos musicais 
diferenciados com alguma 
expressividade e criatividade. 
 
. Interpreta, através do 
movimento corporal, contextos 
musicais contrastantes. 
 
. Adota posturas corporais 
corretas na execução de 
instrumentos e para utilização 
do seu aparelho vocal. 
 
. Compara criticamente obras 
de diferentes enquadramentos 

. Canta, a solo e em grupo, 
evidenciando pouca 
confiança e algum domínio 
básico da técnica vocal. 
 
 
. Executa melodias, a solo 
e/ou em grupo, 
controlando a pulsação, o 
ritmo e a dinâmica, com 
alguma dificuldade.  
 
 
 
. Mobiliza sequências de 
movimentos corporais em 
contextos musicais 
diferenciados sem 
expressividade nem 
criatividade. 
 
 
. Interpreta, através do 
movimento corporal, 
contextos musicais 
contrastantes. 
 
 

. Canta, a solo e em grupo, não 
evidenciando confiança nem domínio 
básico da técnica vocal. 
 
 
. Não executa melodias a solo, nem 
revela qualquer controlo da pulsação, 
do ritmo e da dinâmica. 
 
 
Não mobiliza sequências de 
movimentos corporais em contextos 
musicais diferenciados. 
 
 
 
 
. Interpreta, através do movimento 
corporal, contextos musicais 
contrastantes. 
 
 
. Adota posturas corporais incorretas 
na execução de instrumentos e para 
utilização do seu aparelho vocal. 
 
 
. Não compara criticamente obras de 
diferentes enquadramentos 
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socioculturais do passado e do 
presente. 
 
. Improvisa/ compõe peças musicais, 
combinando com rigor vários 
elementos da música, evidenciando 
destreza e confiança, utilizando 
recursos diversos. 
 
. Compara com rigor características 
rítmicas, melódicas, harmónicas, 
dinâmicas, formais tímbricas e de 
textura em peças musicais de épocas, 
estilos e géneros musicais 
diversificados.  
 
 
. Utiliza, com total domínio, 
vocabulário e simbologias para 
documentar, descrever e comparar 
diversas peças musicais. 
 
 
. Manipula, manuseia e adequa com 
rigor os meios, materiais e 
instrumentos ao seu dispor para 
controlar, utilizar, transformar, 
imaginar e criar um produto final.  
 
 
. Executa com rigor obras musicais, 
segundo a metodologia e técnica 
adequadas e com vista a um correto 

socioculturais do passado e do 
presente. 
 
. Improvisa/ compõe peças 
musicais, combinando vários 
elementos da música, com 
progressiva destreza e 
confiança e utilizando recursos 
diversos. 
 
. Compara características 
rítmicas, melódicas, 
harmónicas, dinâmicas, formais 
tímbricas e de textura em 
peças musicais de épocas, 
estilos e géneros musicais 
diversificados.  
 
. Utiliza, com crescente 
domínio, vocabulário e 
simbologias para documentar, 
descrever e comparar diversas 
peças musicais. 
 
. Manipula, manuseia e adequa 
os meios, materiais e 
instrumentos ao seu dispor 
para controlar, utilizar, 
transformar, imaginar e criar 
um produto final.  
 
. Executa obras musicais, 
segundo a metodologia e 
técnica adequadas e com vista 

. Adota algumas posturas 
corporais corretas na 
execução de instrumentos 
e para utilização do seu 
aparelho vocal. 
 
. Compara, com dificuldade, 
obras de diferentes 
enquadramentos 
socioculturais do passado e 
do presente. 
 
 
. Improvisa/ compõe peças 
musicais, combinando 
vários elementos da 
música, com alguma 
destreza, utilizando 
recursos diversos. 
 
 
. Compara com dificuldade 
algumas características 
rítmicas, melódicas, 
harmónicas, dinâmicas, 
formais tímbricas e de 
textura em peças musicais 
de épocas, estilos e géneros 
musicais diversificados.  
 
. Utiliza, com dificuldade, 
vocabulário e simbologias 
para documentar, 

socioculturais do passado e do 
presente. 
 
 
. Não improvisa/ compõe peças 
musicais, combinando vários 
elementos da música. 
 
 
 
 
 
. Não compara características rítmicas, 
melódicas, harmónicas, dinâmicas, 
formais tímbricas e de textura em 
peças musicais de épocas, estilos e 
géneros musicais diversificados.  
 
 
. Não utiliza vocabulário nem 
simbologias para documentar, 
descrever e comparar diversas peças 
musicais. 
 
 
. Não manipula, manuseia nem adequa 
os meios, materiais e instrumentos ao 
seu dispor para controlar, utilizar, 
transformar, imaginar e criar um 
produto final. 
 
. Não executa obras musicais, segundo 
a metodologia e técnica adequadas. 
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resultado ou conclusão 
fundamentada. 

a um correto resultado ou 
conclusão fundamentada. 

descrever e comparar 
diversas peças musicais. 
 
. Manipula e manuseia os 
meios, materiais e 
instrumentos ao seu dispor 
para controlar, utilizar, 
transformar, imaginar e 
criar um produto final.  
 
 
. Executa com dificuldade 
obras musicais, segundo a 
metodologia e técnica 
adequadas e com vista a 
um correto resultado ou 
conclusão fundamentada. 

Competências que 
contribuem para o 
desenvolvimento das 
aprendizagens e do 
desenvolvimento pessoal e 
social 

. Interpreta a informação de forma 
correta e rigorosa, planeando e 
conduzindo os seus trabalhos de 
pesquisa. 
 
. Utiliza e seleciona rigorosa e 
corretamente os recursos musicais, 
com vista à finalidade. 
 
. Adequa totalmente 
comportamentos em contextos de 
cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 
 
 
. Trabalha em equipa de forma 
autónoma e colaborativa. 

. Interpreta a informação de 
forma correta, planeando e 
conduzindo os seus trabalhos 
de pesquisa. 
 
. Utiliza e seleciona 
corretamente os recursos 
musicais, com vista à 
finalidade. 
 
 
. Adequa comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição. 
 

. Interpreta, com ajuda, a 
informação e o 
planeamento e dos seus 
trabalhos de pesquisa. 
 
 
 
. Utiliza e seleciona alguns 
recursos musicais, com 
vista à finalidade. 
 
 
 
. Adequa alguns 
comportamentos em 
contextos de cooperação, 

. Interpreta a informação de forma 
incorreta, sem planear nem orientar os 
seus trabalhos de pesquisa. 
 
. Não utiliza nem seleciona 
corretamente os recursos musicais. 
 
 
 
. Não adequa comportamentos em 
contextos de cooperação, partilha, 
colaboração e competição. 
 
. Não trabalha em equipa. 
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. Interage com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumenta, 
negocia e aceita diferentes pontos de 
vista. 
 
 
. Manifesta plena consciência e  
responsabilidade  ambiental  e  
social, trabalhando de forma 
colaborativa para o bem comum. 
 
 
. Adota sempre comportamentos que 
promovem a saúde e o bem-estar, 
designadamente nos hábitos 
quotidianos. 
 
 
 
 
. Pesquisa/ publica na internet, 
criações musicais (originais ou não). 
 
 
. Utiliza os meios digitais como fonte 
de pesquisa e de comunicação, 
mobilizando informação, de forma 
crítica e autónoma e verificando 
diferentes fontes documentais. 
 
. Estabelece objetivos, traça planos e 
concretiza projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

. Trabalha em equipa de forma 
autónoma. 
 
. Interage com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
negocia, aceitando diferentes 
pontos de vista. 
 
. Manifesta consciência e  
responsabilidade  ambiental  e  
social, trabalhando de forma 
colaborativa para o bem 
comum. 
 
. Adota frequentemente 
comportamentos que 
promovem a saúde e o bem-
estar, designadamente nos 
hábitos quotidianos. 
 
. Pesquisa/ publica com 
regularidade na internet, 
criações musicais (originais ou 
não). 
 
. Utiliza os meios digitais como 
fonte de pesquisa e de 
comunicação, mobilizando 
informação, de forma crítica e 
sob orientação. 
 
 
 
 

partilha, colaboração e 
competição. 
 
. Trabalha em equipa, sob 
orientação. 
 
. Interage com tolerância e 
empatia, aceitando 
diferentes pontos de vista. 
 
 
 
. Manifesta consciência e  
responsabilidade  
ambiental  e  social. 
 
 
 
 
 
. Adota, esporadicamente, 
comportamentos que 
promovem a saúde e o 
bem-estar, 
designadamente nos 
hábitos quotidianos. 
 
. Pesquisa na internet, 
criações musicais (originais 
ou não). 
 
 

. Não interage, nem revela tolerância e 
empatia. 
 
 
 
 
 
. Não manifesta consciência nem  
responsabilidade  ambiental  e  social. 
 
 
 
 
 
. Não adota comportamentos que 
promovam a saúde e o bem-estar, 
designadamente nos hábitos 
quotidianos. 
 
 
. Não realiza pesquisa/ publicações na 
internet. 
 
 
. Não utiliza os meios digitais como 
fonte de pesquisa e de comunicação. 
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. Faz uma autoavaliação responsável 
e consciente do seu percurso e do 
seu trabalho, regulando práticas e 
atitudes. 

. Estabelece objetivos, traça 
planos e concretiza projetos, 
com sentido de 
responsabilidade. 
 
. Faz uma autoavaliação 
responsável e consciente do 
seu percurso e do seu trabalho. 

. Utiliza os meios digitais 
como fonte de pesquisa e 
de comunicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Concretiza projetos, com 
sentido de 
responsabilidade e sob 
orientação. 
 
 
 
. Faz uma autoavaliação 
que evidencia alguma 
consciência do seu 
percurso e do seu trabalho. 

. Não estabelece objetivos, nem traça 
planos de trabalho com vista à 
realização de projetos. 
 
 
 
. Faz uma autoavaliação não revelando 
responsabilidade, nem consciência do 
seu percurso e do seu trabalho. 
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Educação Física 

Ponderação Áreas avaliadas  Critérios Áreas de competência do 

PASEO 

Sem 

ponderação 

 

 

Conhecimentos e 

competências específicos 

da(s) disciplina(s) 

 

∙ Colaboração em contextos de cooperação/partilha/competição, 

com respeito por todos os intervenientes;  

∙ Contribuição para a concretização de tarefas comuns; ∙ Aplicação 

das regras de segurança na prática da Educação Física. 

Relacionamento interpessoal 

∙ Participação e empenho na realização das tarefas propostas nas 

aulas; 

∙ Participação como praticante, árbitro, júri, membro da 

organização nas atividades desportivas inscritas no PAA da escola;  

∙ Assiduidade e pontualidade;  

∙ Apresentação e cuidado com o equipamento pessoal e com o 

material da disciplina. 

 

 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

∙ Desenvolvimento das componentes de aptidão física "Dentro da 

Zona Saudável", de acordo com os critérios de FitEscola. 

Bem-estar, saúde e 

ambiente 

∙Desempenho motor nas diferentes modalidades de 

lecionação/matérias definidas para a Educação Física por ano de 

escolaridade. 

Consciência e domínio do 

corpo 

∙Participação e criação de sequências e coreografias;  

∙ Apreciação da sua prática e da dos outros nas Atividades Rítmicas 

Expressivas. 

Sensibilidade estética e 

artística 

Competências que 

contribuem para o 
∙ Resolução de problemas em situações de jogo/exercício;  

∙ Autoavaliação do seu desempenho;  

Raciocínio e resolução de 

problemas 
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desenvolvimento das 

aprendizagens e do 

desenvolvimento pessoal 

e social 

∙ Ações de liderança efetuadas em contexto de delegação de 

funções como “Agente de Ensino” 

∙ Análise/avaliação da sua prática e apresentação de soluções, no 

sentido da aquisição, pelo próprio, de conhecimentos e melhoria 

de desempenho. 

Pensamento crítico e criativo 

∙Conhecimento das bases teóricas das modalidades desportivas, 

compreensão e aplicação dos conhecimentos relacionados com a 

saúde e bem-estar e restantes temas definidos para cada ano de 

escolaridade. 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

∙ Mobilização e utilização de conhecimento para comunicar de 

forma adequada aos contextos;  

∙ Utilização adequada das plataformas digitais definidas para os 

processos de ensino, aprendizagem e avaliação. 

Informação e comunicação 

∙Utilização de linguagem verbal e não-verbal (demonstração, 

imagens…) e/ou aplicação dos termos técnicos específicos às áreas 

da disciplina, para comunicar, mostrar ou promover a construção 

de conhecimento, em contexto de lecionação ou de apresentação 

de trabalhos. 

Linguagens e textos 
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Áreas avaliadas Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom  suficiente insuficiente 
Conhecimentos e competências 
específicos da(s) disciplina(s) 

 

O aluno adquiriu as 
competências na área 
específica.  

O aluno adquiriu, a 
maioria das 
competências, na área 
específica.  

O aluno adquiriu, 
parcialmente, as 
competências, na área 
específica. 

O aluno não adquiriu as 
competências nesta 

área. 

Competências que contribuem 
para o desenvolvimento das 
aprendizagens e do 
desenvolvimento pessoal e 
social 

O aluno adquiriu as 
competências nesta 
área. 

O aluno adquiriu, a 
maioria das competências 
nesta área.   

O aluno adquiriu as 
competências nesta área. 

O aluno não adquiriu as 
competências nesta 
área.  
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Departamento de Educação Especial 
 

Departamento de Educação Especial 

Orientações para a avaliação dos alunos que beneficiam de medidas adicionais previstas no Dec. Lei n.º 54/2018. A avaliação dos 

alunos com medidas adicionais não está sujeita ao regime de avaliação do currículo comum. Para estes alunos deve ser criada uma 

resposta educativa individualizada, de forma que sejam cidadãos autónomos e desenvolvam competências facilitadoras da integração 

na vida ativa. 

I. Sobre os critérios: 

1. A definição dos critérios de avaliação, dos descritores/níveis de desempenho e a avaliação devem ser feitos pelos intervenientes 

previstos no Programa Educativo Individual (PEI), sendo intervenientes prioritários na sua elaboração o professor titular e o professor 

de educação especial. 

2. No âmbito do respetivo Programa Educativo Individual os alunos podem, ou não, ser avaliados nas áreas curriculares específicas, 

sendo, no entanto, sempre avaliados na vertente relacional, a área complementar respeitante às competências que apoiam a 

aprendizagem e o desenvolvimento pessoal e social, enquadrada pelo Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO).   
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Este documento foi elaborado tendo em consideração: 

- O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho; 

- Despacho n.º 6605-A/2021, de 6 de julho 
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