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Critérios de avaliação aprovados em reunião de Conselho Pedagógico. 
 

Dimensões Áreas de 
Competência  

Aprendizagens a avaliar Descritores de 
desempenho 

Instrumentos de 
avaliação a utilizar 

Quantificação 
a aplicar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecimentos 
e Capacidades 

 

• Linguagens e 
textos. 

 

• Informação e 
comunicação. 

 

• Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo. 

 

• Raciocínio e  
resolução de 
problemas. 

 

 

• Adquirir e compreender os conceitos/conteúdos programáticos 
previstos nas planificações de cada módulo. 

 

• Desenvolver competências de resposta adequada a diferentes 
situações passíveis de ocorrer em contexto de futura atividade 
profissional. 

 

• Dominar a terminologia específica da disciplina. 
 

• Interpretar relacionar, articular, analisar e mobilizar os conhecimentos, 
na resolução de problemas. 

 

• Aplicar conhecimentos/aprendizagens a novas situações. 
 

• Analisar documentação diversa. (textos, relatórios, legislação, …). 
 

• Pesquisar de forma autónoma e planificada. 
 

• Aplicar as tecnologias de informação e comunicação nos trabalhos 
propostos. 

 

• Comunicar adequadamente de acordo com o contexto (expressão 
verbal e não-verbal). 

 

À avaliação das 
diferentes 
aprendizagens, 
realizada com os 
instrumentos que aqui 
se indicam, serão 
aplicados os 
seguintes descritores: 
 
O aluno realizou a 
aprendizagem 
prevista sem 
quaisquer 
limitações: 
Muito Bom (18-20 
valores) 
 
O aluno realizou a 
aprendizagem 
prevista sem 
demonstrar 
limitações 
significativas: 
Bom (15 a 17 valores) 
 
O aluno realizou a 
aprendizagem 
prevista embora com 
algumas limitações 
significativas: 
Suficiente (10 a 14 
valores) 
 
O aluno não realizou 
a aprendizagem 
prevista: 
Insuficiente (1 a 9 
valores) 

 

 
Fichas de avaliação 

 

Trabalhos de pesquisa 

individual e em grupo 

 

Apresentação de trabalhos 

 

Fichas de trabalho 

 

Questionários (escritos, 

orais) 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

60% 

 
 
 
 
 

Atitudes e 
Valores 

 

• Relacionamento 

interpessoal. 

 

• Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia. 

 

• Bem-estar, saúde 

e ambiente. 

 
 

 

• Ser organizado e metódico. 

• Revelar interesse, empenho e responsabilidade. 

• Manifestar empenho/Participar na aula de forma pertinente. 

•  Ser persistente. 

• Revelar espírito de iniciativa e criatividade. 

• Executar as tarefas propostas. 

• Utilizar corretamente os instrumentos de trabalho, nomeadamente, o 

caderno diário. 

• Ser Assíduo/ Pontual.  

• Não utilizar equipamento eletrónico não autorizado nomeadamente, 

telemóveis. 

• Estar atento e não distrair os colegas. 

• Respeitar o professor e colegas. 

(Grelhas de observação/ 

registo)  

 

Comportamento e 

desempenho nas aulas e 

atividades formativas. 

 

Material necessário à aula,  

organização do caderno 

diário e/ou dossiê e/ou 

portfólio individual. 

 

Participação nas diferentes 

atividades. 

 
 
 
 
 
 

40% 


