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1 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. 

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-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 – Alunos com Adaptações Curriculares Significativas  (MEDIDAS ADICIONAIS) 
2022-2023 

Critérios transversais 
Competências e aprendizagens a desenvolver 
(conhecimentos, capacidades e atitudes) 75% 

 
Perfil do aluno e ACPA1 

Técnicas e instrumentos de 
recolha de informação2 

 
Valores do PASEO 25%3 

Comunicação oral e escrita 
Mobiliza conhecimento 
adquirido, exprimindo-se 
oralmente e por escrito com 
precisão e rigor, tendo em conta 
as suas características e 
capacidades, usando vocabulário 
adequado. Ao contexto. 

 
Linguagens e 

Textos 
 

Informação e 
Comunicação 

 
Pensamento Crítico 

 
Pensamento 

Criativo 
 

Raciocínio e 
Resolução de 

Problemas 
 

 
 
 
 
 
 

25 % 

Conhecedor/sabedor/culto/ Informado 
 (A, B, G, I, J) 

 

 Criativo  
(A, C, D, J) 

 

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

 

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

 

Sistematizador/organizador 
 (A, B, C, I, J)  

 

Questionador  
(A, F, G, I, J) 

 

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

 

Participativo/colaborador 
 (B, C, D, E, F)  

 

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

 

 Respeitador da diferença/do outro 
 (A, B, E, F, H)  

 

Cuidador de si e do outro 
 (B, E, F, G)  

Técnicas:  

• de inquérito; 

• de observação; 

• de análise de conteúdo; 

• de testagem. 
 

Instrumentos (analógicos ou 
digitais):  

• Provas Escritas; 

• Questões de aula; 

• Relatórios;  

• Trabalhos de pares e/ou 
individuais; 

• Apresentações; 

• Atividades interdisciplinares 
(com DAC);  

• Registos de informação direta; 

• Listas de verificação; 

• Rubricas; 

• Instrumentos de 
autoavaliação, autorregulação 
de aprendizagens; 

• Heteroavaliação. 

RESPONSABILIDADE E 
INTEGRIDADE; 

-Respeito;  
-Postura e ética; 

EXCELÊNCIA E EXIGÊNCIA: 
- Perseverança; 
-Sensibilidade e solidariedade; 

CURIOSIDADE, REFLEXÃO E 
INOVAÇÃO: 

-Iniciativa; 
-Criatividade e inovação; 
-Pensamento reflexivo; 
 

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO: 
-Estima pelos Direitos Humanos; 

- Sustentabilidade ecológica; 
Empreendedorismo; 

LIBERDADE: 
-Autonomia; 
-Prática da Cidadania. 

Resolução de Problemas 

Mobiliza com rigor e 
sistematicamente o conhecimento 
necessário para a resolução de 
problemas e situações nos mais 
variados contextos. 

25 % 

Trabalho em Equipa 
Colabora com a equipa na realização. 
Ao de tarefas comuns e orientadas 
para a integração e troca do 
conhecimento; Propõe, analisa e 
discute com argumentos próprios, 
cooperando e respeitando as 
diferenças. 

25 % 


