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DOMÍNIOS 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS/DESCRITORES OPERATIVOS 

(O aluno deve ser capaz de... ) 
PONDERAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA 
DO PERFIL DO ALUNO 

Conhecimento 1. conhecer e compreender os conteúdos essenciais para cada 
domínio/área de estudo, de acordo com o definido em sede de 
Conselho de Turma. 

25% 

Trabalhos de projeto 
individuais, de pares ou 

de grupo 
 

Grelhas de observação 

A. Linguagens e textos 
 
B. Informação e 
comunicação 
 
C. Raciocínio e resolução 
de problemas 
 
D. Pensamento crítico e 
criativo 
 
E. Relacionamento 
interpessoal 
 
F. Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
G. Bem-estar, saúde e 
Ambiente 
 
H. Sensibilidade estética 
e artística 
 
I. Saber científico, 
técnico e tecnológico 
 
J. Consciência e domínio 
do corpo 

Competências 
Pessoais e 

Sociais 

1. demonstrar autonomia na realização das tarefas; 
2. demonstrar capacidade de adequar comportamentos aos contextos 
em que se encontra; 
3. demonstrar capacidade de trabalhar em equipa; 
4. demonstrar interesse pelos outros e pelo bem comum; 
5. prever e avaliar o impacto das suas decisões; 
6. utilizar regras de debate democrático e instrumentos de decisão 
democrática; 
7. participar democraticamente; 
8. ter uma intervenção cívica na escola e na comunidade. 

25% 

Pensamento 
Crítico 

1. colaborar na tomada de decisão de assuntos da turma; 
2. saber utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, 
descrever, avaliar e mobilizar informação de forma crítica e autónoma; 
3. pesquisar e utilizar informação relevante, avaliando a sua fiabilidade 
e identificando as fontes e a sua credibilidade; 
4. participar com novas ideias; 
5. procurar soluções diferentes para o mesmo problema ou situação; 
6. argumentar e contra-argumentar, expondo as suas ideias; 
7. avaliar criticamente o seu contributo e o dos seus pares. 

25% 

Competências 
de participação 

ativa 

1. envolver-se nas atividades de conceção, implementação e 
conclusão de uma atividade ou projeto; 
2. planificar e organizar o trabalho; 
3. gerir projetos e tomar decisões para resolver problemas; 
4. apresentar trabalhos em suportes diversificados com criatividade e 
originalidade. 

25% 
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DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Níveis 

Domínios 
INSUFICIENTE 

1 
SUFICIENTE 

3 
MUITO BOM 

5 
Conhecimento 1. Não conhece nem 

compreende os 
conteúdos essenciais 
para cada domínio/área 
de estudo de acordo 
com o definido em sede 
de Conselho de Turma. 

1. Conhece e 
compreende alguns 
conteúdos essenciais 
para cada domínio/área 
de estudo de acordo 
com o definido em sede 
de Conselho de Turma. 

1. Conhece e 
compreende os 
conteúdos essenciais 
para cada domínio/área 
de estudo de acordo 
com o definido em sede 
de Conselho de Turma. 

Competências 
Pessoais e Sociais 

1. Não demonstra 
autonomia na 
realização das tarefas; 
2. Não demonstra 
capacidade de adequar 
comportamentos aos 
contextos em que se 
encontra; 
3. Não demonstra 
capacidade de 
trabalhar em equipa; 
4. Não demonstra 
interesse pelos outros e 
pelo bem comum; 
5. Não prevê nem avalia 
o impacto das suas 
decisões; 
6. Não utiliza regras de 
debate democrático e 
instrumentos de 
decisão democrática; 
7. Não participa 
democraticamente; 
8. Não tem uma 
intervenção cívica na 
escola e na 
comunidade. 

1. Demonstra alguma 
autonomia na 
realização das tarefas; 
2. Por vezes, demonstra 
capacidade de adequar 
comportamentos aos 
contextos em que se 
encontra; 
3. Demonstra alguma 
capacidade de 
trabalhar em equipa; 
4. Demonstra, algumas 
vezes, interesse pelos 
outros e pelo bem 
comum; 
5. Às vezes, prevê e 
avalia o impacto das 
suas decisões; 
6. Por vezes, utiliza 
regras de debate 
democrático e 
instrumentos de 
decisão democrática; 
7. Às vezes, participa 
democraticamente; 
8. Por vezes, tem uma 
intervenção cívica na 
escola e na 
comunidade. 

1. Demonstra 
autonomia na 
realização das tarefas; 
2. Demonstra 
capacidade de adequar 
comportamentos aos 
contextos em que se 
encontra; 
3. Demonstra 
capacidade de 
trabalhar em equipa; 
4. Demonstra interesse 
pelos outros e pelo bem 
comum; 
5. Prevê e avalia o 
impacto das suas 
decisões; 
6. Utiliza regras de 
debate democrático e 
instrumentos de 
decisão democrática; 
7. Participa 
democraticamente; 
8. Tem uma 
intervenção cívica na 
escola e na 
comunidade. 

Pensamento Crítico 1. Não colabora na 
tomada de decisão de 
assuntos da turma; 
2. Não sabe utilizar e 
não domina 
instrumentos 
diversificados para 
pesquisar, descrever, 
avaliar e mobilizar 
informação de forma 
crítica e autónoma; 
3. Não pesquisa e não 
utiliza informação 

1. Por vezes, colabora 
na tomada de decisão 
de assuntos da turma; 
2. Sabe utilizar e 
domina alguns 
instrumentos para 
pesquisar, descrever, 
avaliar e mobilizar 
informação de forma 
crítica e autónoma; 
3. Pesquisa e, por vezes, 
utiliza informação 
relevante, avaliando a 

1. Colabora na tomada 
de decisão de assuntos 
da turma; 
2. Sabe utilizar e 
domina instrumentos 
diversificados para 
pesquisar, descrever, 
avaliar e mobilizar 
informação de forma 
crítica e autónoma; 
3. Pesquisa e utiliza 
informação relevante, 
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relevante, avaliando a 
sua fiabilidade e 
identificando as fontes 
e a sua credibilidade; 
4. Não participa com 
novas ideias; 
5. Não procura soluções 
diferentes para o 
mesmo problema ou 
situação; 
6. Não argumenta nem 
contra-argumenta, 
expondo as suas ideias; 
7. Não avalia 
criticamente o seu 
contributo e o dos seus 
pares. 

sua fiabilidade e 
identificando as fontes 
e a sua credibilidade; 
4. Às vezes, participa 
com novas ideias; 
5. Por vezes, procura 
soluções diferentes 
para o mesmo 
problema ou situação; 
6. Por vezes, argumenta 
e contra-argumenta, 
expondo as suas ideias; 
7. Por vezes, avalia 
criticamente o seu 
contributo e o dos seus 
pares. 

avaliando a sua 
fiabilidade e 
identificando as fontes 
e a sua credibilidade; 
4. Participa com novas 
ideias; 
5. Procura soluções 
diferentes para o 
mesmo problema ou 
situação; 
6. Argumenta e contra-
argumenta, expondo as 
suas ideias; 
7. Avalia criticamente o 
seu contributo e o dos 
seus pares. 

Competências de 
participação ativa 

1. Não se envolve nas 
atividades de conceção, 
implementação e 
conclusão de uma 
atividade ou projeto; 
2. Não planifica nem 
organiza o trabalho; 
3. Não gere projetos 
nem toma decisões 
para resolver 
problemas; 
4. Não apresenta 
trabalhos em suportes 
diversificados nem os 
apresenta com 
criatividade e 
originalidade. 

1. Envolve-se, por 
vezes, nas atividades de 
conceção, 
implementação e 
conclusão de uma 
atividade ou projeto; 
2. Colabora na 
planificação e 
organização do 
trabalho; 
3. Colabora na gestão 
de projetos e na 
tomada de decisões 
para resolver 
problemas; 
4. apresenta trabalhos 
em 

1. Envolve-se nas 
atividades de conceção, 
implementação e 
conclusão de uma 
atividade ou projeto; 
2. Planifica e organiza o 
trabalho; 
3. Gere projetos e toma 
decisões para resolver 
problemas; 
4. Apresenta trabalhos 
em suportes 
diversificados com 
criatividade e 
originalidade. 

 

mailto:secretaria@aefigueiranorte.pt

