
 

 
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.    

Agrupamento de Escolas de Manteigas  
                                           Critérios de Avaliação de para alunos com Medidas Adicionais- art.10º do D.L. nº54/2018, 6 de julho)              
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Domínios de Referência (competências 
Sociais/Emocionais /cognitivas/AVD) 

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

Competências Sociais 
 
✓Interage adequadamente com os 
outros;  
✓Cumpre as regras estabelecidas;  
✓Respeito e ouvir o outro;  
✓Postura no espaço de atividade/Escola;  
✓Adequação de atitudes em diferentes 
contextos 

 

15% 

 

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

 
 
 

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

 
 

Criativo 
 (A, C, D, J)  

 
 
 
 

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

 
Conhecedor/ 

sabedor/culto informado 
 (A, B, G, I, J) 

  

❖-Avaliação flexível, tendo por base 
as características de cada aluno: 

 
a)- A recolha sistemática e contínua 
de informação sobre o progresso dos 
alunos (p.27): 

Grelhas de registo/avaliação; 

 Listas de verificação; 

Observação direta em contexto de 
sala /CAA/…; 

Registo de presenças; 

Trabalhos individuais e/ou de 
grupo; 

 Dossier de trabalhos do aluno; 

Registo do comportamento 

Registo na grelha (PEI, PIT) 

Relatórios de avaliação 
 
b)-A diversificação dos instrumentos 
de recolha de informação (p.41) 

 Inquéritos; 

 Entrevistas; 

   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 

Competências Emocionais 
✓ser perseverante perante as 
dificuldades;  
✓ter consciência de si e dos outros; ✓ter 
sensibilidade e ser solidário para com os 
outros 

 

15% 

Competências cognitivas 
➢ - Matemática para a Vida 

 
✓Resolução de problemas da vida diária 

 
8% 

 
 



 

   
❖Nota: A ponderação da avaliação final no caso dos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, podem sofrer alterações pontuais para 

cada aluno, se tal estiver definido no seu RTP ou PEI. 

 

O Departamento da Educação Inclusiva 

➢ - Português Funcional 
 

✓ Ler e escrever para interpretar e 
comunicar ideias e sentimentos; 
✓Saber usar linguagens verbais e não-

verbais para comunicar, recorrendo a 

gestos sons, palavras, números e 

imagens, para construir conhecimento; 

  

Atenção concentração/pensamento 
crítico e criativo 

 
 
 
 

8% 
 
 
 
 

4% 

 
 
 
 

Leitor 
sistematizador/organizado

r 
(A, B, C, D, F, H, I)  

 
 
 
 

Crítico/analítico/respeitad
or 

 (A, B, C, D, G) 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 

Registos (vídeo ou áudio) 

Enunciados em formatos 
acessíveis; 

Realização de provas adaptadas; 
 
c)- A avaliação formativa recorrendo 
à utilização dos recursos que os 
docentes considerem necessários 
(fichas de trabalho, trabalhos 
individuais e em grupo) 

 

Competências nas Atividades da 
Vida Diária (AVD) 

✓Promover aprendizagens de 
competências necessárias à inserção 
familiar e comunitária; 
✓Adotar comportamentos que 

promovam a saúde e o bem-estar;  

✓Manifestar consciência, 
responsabilidade ambiental e social.  

30% 


