
 

 
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 ou descritores operativos constam das matrizes e das respetivas grelhas de 
avaliação, que acompanham os instrumentos de avaliação.  
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) 
 95% 

Perfil e ACPA1  
Instrumentos 
de avaliação2 

Valores do PASEO - 5%3 

Comunicação (oral e escrita) 
- Exprime-se com clareza, oralmente e/ou por escrito, utilizando linguagem 
específica da disciplina. 

- Comunica ideias/produtos, utilizando diferentes fontes e/ou suportes 
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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) 

Fichas de 
avaliação; 
 
Questões-aula; 
 
Trabalhos 
individuais ou em 
grupo; 
 
Produções 
escritas; 
 
Trabalhos 
teórico-práticos; 
 
 
Apresentações 
orais; 
 
Participação  

    
RESPONSABILIDADE E INTEGRIDADE; 
• Respeito 

• Postura e ética 
 

      EXCELÊNCIA E EXIGÊNCIA: 
• Rigor e perseverança 

• Sensibilidade e solidariedade 
 

      CURIOSIDADE, REFLEXÃO E   
INOVAÇÃO: 
• Poder de iniciativa, criatividade e inovação 

• Pensamento reflexivo e capacidade crítica 
 

      CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO: 
• Estima pelos Direitos Humanos, alteridade 

face à diversidade humana e cultural, e 
gestão de conflitos 

• Sustentabilidade ecológica e capacidades 
empreendedoras 

 

      LIBERDADE: 
• Autonomia 

• Prática da cidadania 

Tratamento de informação 
 - Pesquisa e seleciona informação adequada. 
- Descreve, interpreta e mobiliza/organiza informação de diferentes fontes 
documentais. 
- Transforma informação em conhecimento. 
- Apresenta o trabalho realizado em diferentes suportes de forma adequada. 
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Raciocínio e resolução de problemas 
-  Interpreta situações novas evidenciando capacidade de utilizar 
conhecimentos e experiências adquiridos. 
- Identifica e resolve problemas de natureza concreta, explorando soluções 
alternativas e escolhendo estratégias de resolução adequadas. 
- Evidencia raciocínios abstratos. 
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Pensamento crítico e pensamento criativo 
- Observa, analisa e discute informação e ideias, interpretando situações novas 
e conhecimentos/ experiências adquiridas. 
- Constrói argumentos para fundamentar tomadas de posição. 
- Revela capacidade crítica e criatividade. 
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