
 
 

 

 
1 Áreas de Competência do Perfil do aluno: 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. 
2 Lista exemplificativa de instrumentos, entre outros, em formato escrito ou digital. os descritores de desempenho e/ ou os descritores operativos constam das matrizes e das respetivas grelhas de avaliação, que 
acompanham os instrumentos de avaliação (grelhas de avaliação, autoavaliação, heteroavaliação e autorregulação de aprendizagens). A avaliação sumativa, decorrente de uma avaliação contínua, traduz-se, ao 
longo do ano letivo, na média aritmética das avaliações efetuadas ao longo dos três períodos letivos. 
3 A percentagem a atribuir a cada valor é determinada nas respetivas grelhas de avaliação e esclarecida a cada aluno, em cada turma.    
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Domínios de Referência 
(competências cognitivas) 

 80% 
Perfil e ACPA1  Instrumentos de avaliação2 Valores do PASEO - 20%3 

• Compreensão Oral 

• Produção /Interação Oral 
25 

 

Conhecedor/ sabedor/culto 
informado 

 (A, B, G, I, J) 
 

Indagador/investigador  
(C, D, F, H, I) 

 

Criativo 
 (A, C, D, J)  

 

Responsável/ autónomo 
 (C, D, E, F, G, I, J) 

 

Comunicador 
 (A, B, D, E, H) 

  
Leitor 

Sistematizador/organizador 
(A, B, C, D, F, H, I)  

 

Crítico/analítico/respeitador 
 (A, B, C, D, G) 

 
Testes formativos  
(por domínio ou com domínios) 
 

Questionários orais 
 

Questionários escritos 
 

Grelhas de observação 
 

Listas de verificação 
 

Fichas por domínio(s) 
 
 

Instrumentos de autoavaliação, 
autorregulação de aprendizagens 
e heteroavaliação 

RESPONSABILIDADE E INTEGRIDADE: 

• Respeitar-se a si próprio e aos outros 

• Responder pelas próprias ações 

• Atuar colaborativamente para o bem comum 
EXCELÊNCIA E EXIGÊNCIA: 

• Procurar obter melhores resultados 

• Reconhecer e tentar superar os seus pontos fracos 

• Ser empenhado e perseverante 
CURIOSIDADE, REFLEXÃO E INOVAÇÃO: 

• Ser empreendedor, criativo e inovador 

• Mostrar pensamento reflexivo e capacidade crítica 
CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO: 

• Respeitar a diversidade humana e cultural 

• Contribuir para a solução de conflitos 

• Ser interventivo 

• Ser solidário 
LIBERDADE: 

• Manifestar opiniões próprias 

• Respeitar a opinião alheia 

• Manifestar autonomia pessoal 

• Compreensão Escrita 25 

• Produção / Interação Escrita 30 


