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Aprovados em reunião do Conselho Pedagógico de 12 de outubro de 2022 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA 
(PASEO) 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES 
(Currículo disciplinar e Aprendizagens Essenciais) 

IMPORÂNCIA 
RELATIVA 

(%) 
 

EXEMPLOS DE INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 

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

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

Criativo (A, C, D, J)   

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

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

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

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

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

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

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

 

A. Linguagens e textos.  

B. Informação e comunicação. 

C. Raciocínio e resolução de problemas 

D. Pensamento crítico e pensamento criativo. 

E. Relacionamento interpessoal.  

F. Autonomia e desenvolvimento pessoal. 

G. Bem-estar e saúde. 

H. Sensibilidade estética e artística. 

I. Saber técnico e tecnologias. 

J.  Consciência e domínio do corpo. 

 
 

COMPREENSÃO 
ORAL 

• Compreender, com facilidade, discursos produzidos de forma clara; seguir conversas do 
dia a dia; acompanhar uma apresentação breve sobre temas estudados; compreender o 
essencial de programas em modo áudio/audiovisual sobre temas atuais ou de interesse 
cultural; seguir orientações detalhadas, mensagens e informações diversas. 

20 

Observação direta  
 

Fichas formativas 
 

Testes de leitura e de escrita 
Testes de oralidade 

 
Produção oral e escrita (diferentes géneros textuais) 

 
Debates 

 
Fichas de gramática 

 
Listas de verificação 

 
Listas de ocorrências 

 
Registos vários sobre o processo de ensino-

aprendizagem 
 

Trabalhos individuais ou de grupo  
 

Participação em atividades / projetos 
 

Dossiê / Portefólio 

COMPREENSÃO 
ESCRITA 

• Ler textos, de alguma complexidade, escritos em linguagem clara e corrente; identificar 
os pontos principais em textos jornalísticos; compreender textos factuais sobre assuntos 
de interesse pessoal ou cultural; seguir o essencial em textos argumentativos breves 
sobre temas culturais e sociais; ler textos de leitura extensiva de natureza diversa; utilizar 
dicionários diversificados. 
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INTERAÇÃO ORAL 

Interagir, com correção, sobre assuntos conhecidos, podendo pedir ajuda e reformular o 
discurso; combinar com o interlocutor, via telemóvel, atividades do dia a dia; interagir 
em diálogos, com correção, sobre tópicos da atualidade; trocar ideias, informações e 
opiniões sobre pessoas, experiências e acontecimentos. 
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PRODUÇÃO ORAL 

(Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia e entoação 
adequados; fazer pequenas apresentações sobre temas do seu interesse; produzir, de 
forma simples e linear, discursos de cunho pessoal. 
 

INTERAÇÃO 
ESCRITA 

Interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos de carácter geral; escrever 
comentários e mensagens em blogues e redes sociais; responder a um inquérito, postal 
e/ou email. 
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PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Produzir textos de 90 a 100 palavras, utilizando vocabulário comum, mas diversificado; 
recontar um acontecimento, descrevendo experiências, impressões, reações ou 
sentimentos; escrever sobre os temas da atualidade estudados. 
 

 
 

ATITUDES E 
VALORES 

Revelar sentido de responsabilidade, cumprindo normas, regras e deveres; 

Participar na construção das aprendizagens; 

Manifestar espírito de iniciativa e autonomia na realização das atividades; 

Interagir com tolerância, empatia e espírito solidário. 
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