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ENSINO BÁSICO 8º ano

ÁREAS DE
COMPETÊNCIA

(PASEO)

REFERENCIAL
COMUM DA
ESCOLA

DOMÍNIOS DA
DISCIPLINA

DESCRITORES IMPORTÂNCIA
RELATIVA

(%)

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

Saber científico e
tecnológico

Raciocínio e resolução
de problemas

Pensamento crítico e
pensamento criativo

Sensibilidade estética e

Conhecimento e
Informação

(científico, técnico,
tecnológico e
artístico)

Mobilização do
conhecimento
(raciocínio,
resolução de

problemas espírito
crítico, trabalho
experimental)

Comunicação
(utilização de
diferentes
linguagens,
criatividade,
sensibilidade

estética, domínio
do corpo)

Desenvolvimento

Interculturalidade

Sexualidade

Media

Descritores que demonstrem a capacidade
de utilizar e dominar instrumentos
diversificados para pesquisar, descrever,
avaliar, validar e mobilizar informação, de
forma crítica e autónoma, verificando
diferentes fontes documentais e a sua
credibilidade, para transformar a informação
em conhecimento e para colaborar em
diferentes contextos comunicativos, de
forma adequada e segura, utilizando
diferentes tipos de ferramentas (analógicas e
digitais), com base nas regras de conduta
próprias de cada ambiente.

25%

Registos de observação
de aulas

Registos de realização
e/ou de avaliação de

trabalhos

Glossário

Apontamentos

Apresentações orais

Trabalhos de
Investigação

Descritores que demonstrem a capacidade
de interpretar informação, planear e
conduzir pesquisas, de manipular e manusear
materiais e instrumentos diversificados para
criar produtos, participar em projetos, tomar
decisões, resolver problemas, usando
recursos diversificados para, de forma
imaginativa e inovadora, desenvolver novas
ideias, atingir um objetivo ou chegar a uma
decisão ou conclusão fundamentada

25%

Descritores que demonstrem a competência
de estabelecer relações entre
conhecimentos, emoções e
comportamentos, de identificar áreas de
interesse e de necessidade de aquisição de
novas competências, de consolidar e
aprofundar as competências que já possuem,
de estabelecer objetivos, traçar planos e
concretizar projetos, com sentido de
responsabilidade e autonomia.

25%

Descritores que demonstrem a competência 25%
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artística

Consciência e domínio
do corpo

Relacionamento
interpessoal

Desenvolvimento
pessoal e autonomia

Bem-estar, saúde e
ambiente

pessoal e
interpessoal;
relação com o
ambiente

Segurança Rodoviária

de adequar comportamentos em contextos
de cooperação, partilha, colaboração e
competição, de trabalhar em equipa e usar
diferentes meios para comunicar
presencialmente e em rede, de interagir com
tolerância, empatia e responsabilidade e
argumentar, negociar e aceitar diferentes
pontos de vista, desenvolvendo novas formas
de estar, olhar e participar na sociedade.

Aprovado em Conselho Pedagógico de ____de outubro de 2022


