
ANO LETIVO 2021 /2022

REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO

PERFIL DE DESEMPENHO

Competências chave:

A. Linguagens e textos. F. Autonomia e desenvolvimento pessoal.

B. Informação e comunicação. G. Bem-estar e saúde.

C. Raciocínio e resolução de problemas. H. Sensibilidade estética e artística.

D. Pensamento crítico e pensamento criativo. I. Saber técnico e tecnologias.

E. Relacionamento interpessoal. J. Consciência e domínio do corpo.

DESCRITORES

MUITO INSUFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BOM MUITO BOM

1 2 3 4 5

0 - 4 5 - 9 10 - 13 14 - 17 18 - 20

- Não revela domínio das Aprendizagens Essenciais 

de cada disciplina.

- Revela fraco domínio das Aprendizagens Essenciais 

de cada disciplina.

- Revela algum domínio das Aprendizagens 

Essenciais de cada disciplina.

- Revela domínio das Aprendizagens Essenciais de 

cada disciplina.

- Revela excelente domínio das Aprendizagens 

Essenciais de cada disciplina.

- Não adquire conhecimentos, não relaciona nem 

desenvolve competências, não havendo qualquer 

progresso na aprendizagem.

- Adquire poucos conhecimentos, não registando 

progressos significativos.

- Adquire conhecimentos e desenvolve competências, 

revelando alguns progressos.

- Adquire conhecimentos e desenvolve competências, 

revelando  progressos significativos.

- Adquire conhecimentos com facilidade, que 

relaciona e desenvolve com grande à vontade, com 

empenho e interesse.

- Não recorre a estratégias adequadas à resolução de 

problemas.

- Recorre com dificuldade a estratégias adequadas à 

resolução de problemas.

- Recorre a estratégias adequadas à resolução de 

problemas.

- Escolhe e aplica estratégias adequadas à resolução 

de problemas.

- Escolhe e aplica estratégias que resolvem situações 

problemáticas com facilidade e retidão.

- Não participa e não se envolve no processo ensino / 

aprendizagem.

- Participa de modo pouco empenhado no processo 

de ensino/aprendizagem. - Participa no processo ensino / aprendizagem.

- Participa ativamente no processo ensino / 

aprendizagem.

- Participa construtivamente no processo ensino / 

aprendizagem.

- Revela atitudes e comportamentos desajustados e 

inadequados.

- Revela, com irregularidade, uma postura correta 

para com os colegas e os professores.

- Revela, com frequência, uma postura correta para 

com os colegas e os professores.

- Revela uma postura correta para com os colegas e 

os professores.

- Revela uma postura exemplar e coopera com os 

pares e os professores.

- Não revela autonomia. - Revela muito pouca autonomia. - Revela alguma autonomia. - Revela  autonomia. - Revela  grande autonomia.

- Não demonstra consciência cívica e não assume 

responsabilidades.

- Demonstra pouca consciência cívica e assume muito 

poucas responsabilidades.

- Demonstra alguma consciência cívica e assume 

algumas responsabilidades.

- Demonstra consciência cívica e assume 

responsabilidades.

- Demonstra grande consciência cívica e 

responsabilidade.

- Apresenta uma assiduidade e pontualidade muito 

irregulares.

- Apresenta uma assiduidade e pontualidade pouco 

regulares. - Apresenta assiduidade e pontualidade regulares. - Apresenta assiduidade e pontualidade. - Apresenta assiduidade e pontualidade.

Os critérios de avaliação são regulados pelas Portarias n.º 223-A/2018, n.º 226-A/2018 e n.º 235-A/2018 de acordo com o nível e ciclo de ensino, respetivamente, o ensino básico, os cursos cientifico-humanísticos e os cursos profissionais.

Os CEF são regulados pela leitura conjugada do Despacho conjunto n.º 453/2004 e as Orientações Técnicas números 1, 2 e 3. 

Os critérios de avaliação tem que estar em consonância com as competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO).

Apresentam-se os descritores do referencial de avaliação a seguir na definição dos critérios de avaliação de cada área/disciplina.

2.º CICLO                       3.º CICLO                       ENSINO SECUNDÁRIO

Avaliação final em cada disciplina

A colocação do aluno em cada patamar resulta da ponderação dos diferentes domínios e da valoração dos instrumentos utilizados em cada disciplina.

Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos domínios e temas assume nas Aprendizagens Essenciais.

Valores

Menção

Nível


