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ESCOLA BASICA E SECUNDÁRIA QUINTA DAS FLORES 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO- REFERENCIAL COMUM (2022-2023)                                                 

 Proposta da Equipa do Projeto de Intervenção “Avaliar para Regular o Ensino e a Aprendizagem” (Projeto MAIA) setembro 2022 

 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

PASEO 
 
Áreas de 
Competência 

 NÍVEIS DE DESEMPENHO- DESCRITORES 

Muito Bom 
(5) 

                            (18-20) 

Intermédio 
(4) 

(14-17) 

Suficiente  
(3) 

(10-13) 

Intermédio 
(2) 

(7-9) 

Muito Insuficiente  
(1) 

(0-6) 

Conhecimento e informação 
(científico, técnico, tecnológico 
e artístico) 

Saber 
Científico e 
tecnológico 
 
 
 
Raciocínio e 
Resolução de 
Problemas 
 
 
Pensamento 
Crítico e 
pensamento 
criativo 
 
Linguagens e 
Texto 
 
Informação e 
Comunicação 
 
 
 
 
 
Sensibilidade 
estética e 
artística 
 
Consciência e 
domínio do 
corpo 
 

Adquire, interpreta e domina 
plenamente os conhecimentos da 
sua área disciplinar. 

 Adquire e interpreta, de forma 
satisfatória, os conhecimentos da sua 
área disciplinar, apresentado algumas 
dificuldades no seu domínio. 

 Não adquire os conhecimentos da 
sua área disciplinar, apresentando 
graves dificuldades e falta de 
empenho na sua superação. 
 
 

Mobilização do conhecimento 
(raciocínio, resolução de 
problemas espírito crítico, 
trabalho experimental) 
 
 
 
 
 

Relaciona e aplica a informação e 
os conhecimentos de forma correta 
e adequada. Evidencia elevada 
capacidade de iniciativa e espírito 
crítico. 

 Relaciona e aplica, de forma 
satisfatória, a informação e os 
conhecimentos, evidenciando baixa 
capacidade de iniciativa e espírito 
crítico. 

 Não relaciona nem aplica a 
informação nem os 
conhecimentos. Evidencia falta de 
capacidade de iniciativa e de 
espírito crítico. 
 

Comunicação (utilização de 
diferentes linguagens, 
criatividade, sensibilidade 
estética, domínio do corpo)  
 
 
 
 
 
 
 

Utiliza, com rigor e oportunidade, 
diferentes formas de linguagem, 
escrita, verbal, tecnológica e 
corporal. 
Revela elevada criatividade, 
sensibilidade estética e domínio do 
corpo. 

 Utiliza de forma satisfatória as 
diferentes formas de linguagem, 
escrita, verbal, tecnológica e corporal, 
evidenciando  
pouca criatividade e/ou fraca 
sensibilidade estética e/ou algumas 
dificuldades no domínio do corpo. 
 
 

 Utiliza de forma muito pouco 
adequada as diferentes formas de 
linguagem, escrita, verbal, 
tecnológica e corporal; 
Não revela criatividade nem 
sensibilidade estética. 
Revela muito pouco domínio do 
corpo. 
 

 
Desenvolvimento pessoal e 
interpessoal; relação com o 
ambiente 

Respeita claramente os valores 
democráticos, de cidadania, 
equidade, inclusão, liberdade e 
solidariedade; 
coopera muito bem com os outros;  
desenvolve claramente a sua 
autonomia e responsabilidade; 
reflete sobre o seu processo de 

 Respeita, em parte, os valores 
democráticos, de cidadania, equidade, 
inclusão, liberdade e solidariedade; 
coopera satisfatoriamente com os 
outros;  
desenvolve parcialmente a sua 
autonomia e responsabilidade; reflete 
sobre o seu processo de aprendizagem; 

 Respeita pouco os valores 
democráticos, de cidadania, 
equidade, inclusão, liberdade e 
solidariedade; 
não coopera com os outros;  
não procura desenvolver a sua 
autonomia e responsabilidade; não 
reflete sobre o seu processo de 
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Relacionamen
to 
Interpessoal 
 
 
Desenvolvime
nto Pessoal e 
Autonomia 
 
 
Bem-estar, 
saúde e 
Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aprendizagem, de forma bem 
fundamentada e com elevado 
espírito crítico;  
é muito recetivo relativamente à 
importância da promoção de 
fatores de saúde e bem-estar e dos 
princípios da sustentabilidade 
ambiental; age frequentemente de 
acordo com esses fatores e 
princípios. 

é recetivo relativamente à importância 
da promoção de fatores de saúde e 
bem-estar e dos princípios da 
sustentabilidade ambiental; age, por 
vezes, de acordo com esses fatores e 
princípios. 

aprendizagem;  
é muito pouco recetivo à 
importância da promoção de 
fatores de saúde e bem-estar e dos 
princípios da sustentabilidade 
ambiental; age poucas vezes de 
acordo com esses fatores e 
princípios. 

 


