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Domínios / 
Competências 
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AQUISIÇÃO 

Revela aquisição plena dos 
conhecimentos definidos nas 
AE. 
 

Revela aquisição 
significativa dos 
conhecimentos definidos 
nas AE. 

Revela aquisição de parte 
significativa dos conhecimentos 
definidos nas AE. 

Revela aquisição insuficiente 
dos conhecimentos definidos 
nas AE. 

Não revela aquisição dos 
conhecimentos definidos nas 
AE. 

70,0% 

๏ Intervenções 

Orais 

 

๏Trabalhos de 

pesquisa; 

 

๏ Realização de 

Kahoots; 

 

๏Trabalho de 

pares e ou 
grupo; 

 

๏Fichas de 
trabalho; 

 

๏Interpretação e 

análise de textos; 

 

๏Autorregulação 

 

๏Autoavaliação 

 

APLICAÇÃO 

Aplica conhecimentos com um 
nível de desempenho muito bem 
definidos nas AE. 

Aplica conhecimentos com 
um bom nível de 
desempenho definidos nas 
AE. 

Aplica conhecimentos com um 
nível de desempenho 
satisfatório definidos nas AE. 

Aplica conhecimentos com um 
nível de desempenho 
insatisfatório definidos nas AE. 

Não aplica conhecimentos 
definidos nas AE 

COMUNICAÇÃO 

Comunica, de forma muito 
segura e muito adequada nos 
diferentes contextos 
apresentados. 

Comunica, de forma 
bastante segura e bastante   
adequada nos diferentes 
contextos apresentados. 

Comunica, de forma segura 
e adequada nos diferentes 
contextos apresentados. 

Comunica, de forma pouco 
segura e pouco adequada nos 
diferentes contextos 
apresentados. 

Comunica, de forma 
insegura e desadequada nos       
diferentes contextos 
apresentados. 

PENSAMENTO CRÍTICO 

E CRIATIVO 

Desenvolve ideias/ 
projetos/trabalhos com muita 
criatividade, com sentido crítico 
e um nível de desempenho 
muito bom e articulados com as 
AE, baseadas em diferentes 
estratégias e soluções. 

Desenvolve 
ideias/projetos/trabalhos 
com um nível de 
desempenho bom, com 
bastante criatividade e 
articulados com as AE, 
procurando, por vezes, 
diferentes estratégias e 
soluções. 

Desenvolve 
ideias/projetos/trabalhos 
satisfatoriamente com alguma 
criatividade, articulados com as 
AE, procurando, por vezes, 
diferentes estratégias e 
soluções. 

Revela dificuldades no 
desenvolvimento de 
ideias/projetos/trabalhos e fraca 
articulação com as AE. 

Não desenvolve e não 
apresenta 
ideias/projetos/trabalhos 
quando solicitados.  

RESPONSABILIDADE/ 
RELACIONAMENTO/ 
PARTICIPAÇÃO/ 
COOPERAÇÃO 

É sempre assíduo e pontual. 
Traz sempre o material 
necessário para a aula e 
preserva sempre o material 
comum;  
Realiza todas as tarefas 
propostas e cumpre os prazos 
estipulados de entrega; 
Trabalha e colabora em par e/ou 
grupo de forma muito boa; 
Respeita-se sempre a si mesmo 
e aos outros e às regras de sala 
de aula e da escola. 

É maioritariamente assíduo 
e pontual. 
Traz o material necessário 
para a aula e preserva o 
material comum; 
Realiza todas as tarefas e 
entrega-as nos prazos 
estipulados; 
Trabalha e colabora em par 
e/ou grupo de forma muito 
satisfatória; 
Respeita-se a si mesmo e 
aos outros e às regras de 
sala de aula e da escola. 

É quase sempre assíduo e 
pontual. 
Traz quase sempre o material 
necessário para a aula e 
preserva o material 
comum;  
Cumpre de forma satisfatória 
as tarefas, e os prazos 
estipulados; 
Trabalha e colabora em par 
e/ou grupo de forma 
satisfatória; 
Respeita-se quase sempre a   si 
mesmo e aos outros e às 
regras de sala de aula e da 
escola. 

É pouco assíduo e pontual. 
Nem sempre tem o material 
necessário para a aula e nem 
sempre preserva o material 
comum; 
Nem sempre cumpre as tarefas, 
bem como os prazos 
estipulados; 
Nem sempre trabalha e 
colabora em par e/ou grupo. 
Nem sempre se respeita a si 
mesmo e aos outros e nem 
sempre cumpre as regras de 
sala de aula e da escola. 

Não é assíduo e pontual. 
Não traz o material 
necessário para a aula, nem 
preserva o material comum; 
Não cumpre as tarefas 
propostas nem os prazos 
estipulados; 
Não trabalha, nem colabora; 
Não se respeita a si próprio, 
nem aos outros e não 
cumpre as regras de sala de 
aula e da escola. 

30,0% 

AUTORREGULAÇÃO 

Desenvolve ideias/ 
projetos/trabalhos com muita 
criatividade, com sentido crítico 
e um nível de desempenho 
muito bom articulados com as 
AE, baseadas em diferentes 
estratégias e soluções. 

 Desenvolve 
ideias/projetos/trabalhos de 
forma bastante satisfatória e 
com bastante criatividade, 
articulados com as AE, 
procurando, por vezes, 
diferentes estratégias e 
soluções. 

Desenvolve 
ideias/projetos/trabalhos 
satisfatoriamente com alguma 
criatividade, articulados com as 
AE, procurando, por vezes, 
diferentes estratégias e 
soluções. 

Revela dificuldades no 
desenvolvimento de 
ideias/projetos/trabalhos e fraca 
articulação com as AE. 

Não desenvolve e /ou 
apresenta ideias, 
projetos ou trabalhos 
solicitados nem articula 
com as AE. 
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