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Critérios Transversais, níveis e descritores de desempenho do AE de Arcozelo  
 

CRITÉRIOS 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

MUITO BOM 
5 

[18,20] 

BOM 
4 

[14,18[ 

SUFICIENTE 
3 

[10,14[ 

INSUFICIENTE 
2 

[5,10[ 

INSUFICIENTE 
1 

[0,5[ 

DESCRITORES DE DESEMPENHO – O aluno 

CONHECIMENTO 
(70% - E. Básico)  

(85% - Secundário) 

Revela conhecimento 
total acerca dos 
temas/assuntos da 
disciplina. 

Revela um bom 
conhecimento acerca dos 
temas/assuntos da 
disciplina. 

Revela um 
conhecimento razoável 
acerca dos 
temas/assuntos da 
disciplina. 

Revela pouco 
conhecimento acerca 
dos temas/assuntos da 
disciplina. 

Ainda revela um 
conhecimento muito 
reduzido acerca dos 
temas/assuntos da 
disciplina. 

Aplica totalmente os 
conhecimentos definidos 
nas AE a (novas) situações 
práticas/experimentais. 

Aplica de forma 
consistente os 
conhecimentos definidos 
nas AE a (novas) situações 
práticas/experimentais. 

Aplica, de forma 
razoável, alguns 
conhecimentos 
definidos nas AE a 
(novas) situações 
práticas/ experimentais. 

Aplica, com muita 
dificuldade, poucos 
conhecimentos 
definidos nas AE. 

Ainda não aplica os 
conhecimentos 
definidos nas AE. 

COMPROMISSO COM 
A APRENDIZAGEM 
(30% - E. Básico)  

(15% - Secundário) 

Evidencia total 
compromisso com a sua 
aprendizagem: é 
colaborativo, autónomo, 
revela iniciativa própria e 
curiosidade em aprender. 

Evidencia bastante 
compromisso com a sua 
aprendizagem: é 
colaborativo, autónomo, 
revela iniciativa própria e 
curiosidade em aprender. 

Evidencia algum 
compromisso com a sua 
aprendizagem: é 
colaborativo, autónomo, 
revela alguma iniciativa 
própria e alguma 
curiosidade em 
aprender. 

Evidencia pouco 
compromisso com a sua 
aprendizagem: é pouco 
colaborativo, 
autónomo, revela 
pouca iniciativa própria 
e pouca curiosidade em 
aprender. 

Ainda não revela 
compromisso com a 
sua aprendizagem: não 
é colaborativo, é 
perturbador, passivo 
perante as 
aprendizagens e não 
realiza as tarefas. 

 

 
 



 
  

  

 
 

PORTUGUÊS 
 

CRITÉRIOS E DESCRITORES OPERATIVOS PARA PORTUGUÊS 

DOMÍNIOS 
Ponderação 

(%) 
Descritores Operativos 

Técnicas de 
recolha de 
informação 

PASEO – Áreas de 
competências 

ORALIDADE 20% 

  
Compreende textos orais de diferentes tipos;   
Expressa-se oralmente de forma fluente, correta e adequada a 
diversas situações de comunicação.  
 

  
 
 
- Inquérito; 
 
- Observação; 
 
- Análise de 
conteúdo; 
 
- Testagem;  

 
Linguagens e textos 
 
Informação e comunicação 
 
Pensamento crítico e 
criativo 
 
Desenvolvimento pessoal 
e autonomia 
 
Raciocínio e resolução de 
problemas 
 
Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
 

10% 

 
Lê e compreende textos literários, de diferentes géneros.   
 

LEITURA 
 

30% 

Lê e compreende textos não literários, de diferentes géneros;   
Lê expressivamente, com e/ou sem preparação prévia. 

ESCRITA 30% 

Revela autonomia e correção na escrita de textos criativos e/ou 
sujeitos a técnicas e modelos diversificados;  

GRAMÁTICA 10% 
 
Conhece e aplica aspetos fundamentais da gramática do Português. 

 

 

  



 
  

  

 
 

PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA 
 

CRITÉRIOS E DESCRITORES OPERATIVOS PARA PORTUGUÊS 

DOMÍNIOS 
Ponderação 

(%) 
Descritores Operativos 

Técnicas de 
recolha de 
informação   

PASEO – Áreas de 
competências 

ORALIDADE 
Compreensão 

Produção 
Interação 

20% 

  
Compreende textos orais de diferentes tipos;   
Expressa-se oralmente de forma fluente, correta e adequada a 
diversas situações de comunicação.  
 

 Testagem 
 - Teste de 
compreensão oral 

 
Testagem 

 - Teste escrito 
 
Ficha de trabalho 
 
Testes formativos 

 
Observação 

- Grelha de 
observação de 
apresentação oral 
- Interação entre 
pares 
- Questionário 
oral 

 
Linguagens e textos 
 
Informação e comunicação 
 
Pensamento crítico e 
criativo 
 
Desenvolvimento pessoal 
e autonomia 
 
Raciocínio e resolução de 
problemas 
 
Saber científico, técnico e 
tecnológico 

LEITURA 
 

30% 

Lê e compreende textos não literários, de diferentes géneros;   
Lê expressivamente, com e/ou sem preparação prévia. 
Interpreta diferentes tipos de textos. 

ESCRITA 30% 

Revela autonomia e correção na escrita de textos criativos e/ou 
sujeitos a técnicas e modelos diversificados;  
Produzir textos a partir de imagens e de sequências ouvidas ou lidas; 

GRAMÁTICA 10% 
 
Conhece e aplica aspetos fundamentais da gramática do Português. 

INTERAÇÃO CULTURAL 10% 
Integrar no seu discurso elementos constitutivos da própria cultura, 
de diversas culturas em presença e da cultura da língua de 
escolarização;  

 

 

  



 
  

  

 
 

MATEMÁTICA 
CRITÉRIOS E DESCRITORES OPERATIVOS PARA MATEMÁTICA 

DOMÍNIOS 
Ponderação 

(%) 
Descritores Operativos 

Técnicas de 
recolha de 
informação 

PASEO – Áreas de 
competências 

 
NÚMEROS 

 
40% 

• Conhece diferentes linguagens e símbolos representativos de 
diferentes situações matemáticas e não matemáticas.  
 
• Utiliza diferentes linguagens e símbolos representativos de 
diferentes situações matemáticas e não matemáticas.  
 

• Interpreta e organiza a informação com vista à elaboração e à 
apresentação de um novo produto ou experiência.  
 

• Resolve situações “imediatas e não imediatas” recorrendo aos seus 
conhecimentos matemáticos através do cálculo e/ou de estratégias 
apropriadas para obter soluções válidas. 
 
• Compreende conjeturas e faz uma análise crítica justificando ou 
refutando os raciocínios produzidos por outros.  

 
 

 

- Inquérito; 

- Observação; 

- Análise de 
conteúdo; 

- Testagem. 

 

Linguagens e textos 

Informação e 
comunicação 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Pensamento crítico 
/Criativo 

Relacionamento 
interpessoal  

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Sensibilidade estética 
e artística 

Saber científico, 
técnico e tecnológico 

Consciência e domínio 
do corpo 

 
GEOMETRIA E 

MEDIDA 
 

30% 

 
DADOS E 

PROBABILIDADE 
 

30% 

 

  



 
  

  

 
 

ESTUDO DO MEIO 
CRITÉRIOS E DESCRITORES OPERATIVOS PARA ESTUDO DO MEIO 

DOMÍNIOS 
Ponderação 

(%) 
Descritores Operativos 

Técnicas de 
recolha de 
informação 

PASEO – Áreas de 
competências 

Sociedade 25%  

• Compreende processos e fenómenos, bem como os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural 

• Manipula e manuseia materiais e instrumentos 

• Executar operações técnicas, segundo uma metodologia de 
trabalho adequada 

• Interpreta informação, planeia e conduz pesquisas 

• Utiliza instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar e mobilizar informação 

• Adota comportamentos que promovam a saúde e o bem-estar 

• Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social 

• Convoca diferentes conhecimentos para pensar de forma crítica, de 
modo a prever e avaliar o impacto das suas decisões 

• Consolida e aprofunda as competências que já possuem 

• Utiliza de modo proficiente diferentes linguagens e símbolos 

• Trabalha em equipa e usa diferentes meios para comunicar 

• Compreende o corpo como um sistema integrado e utiliza-o de 
forma ajustada aos diferentes contextos 

• Valoriza o papel do património material e imaterial na vida e na 
cultura das comunidades 

 
 

 

- Inquérito; 

- Observação; 

- Análise de 
conteúdo; 

- Testagem. 

 

Linguagens e textos 
 
Informação e 
comunicação 
 
Raciocínio e resolução 
de problemas 
 
Pensamento crítico 
/Criativo 
 
Relacionamento 
interpessoal  
 
Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
Sensibilidade estética 
e artística  
 
Bem- estar saúde e 
ambiente 
 
Saber científico, 
técnico e tecnológico 
 
Consciência e domínio 
do corpo 

Natureza 25% 

Tecnologia 25% 

Sociedade/ 

Natureza/ 

Tecnologia 

25% 



 
  

  

 
 

 EXPRESSÃO ARTÍSTICA 
 

CRITÉRIOS E DESCRITORES OPERATIVOS PARA EXPRESSÃO ARTÍSTICA 

DOMÍNIOS 
Ponderação 

(%) 
Descritores Operativos 

Técnicas de 
recolha de 
informação 

PASEO – Áreas de 
competências 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

30%  

• Observa e pesquisa os diferentes universos utilizando um 
vocabulário específico e adequado; 

• Mobiliza a linguagem elementar da área; 

• Reflete e faz juízo crítico sobre as suas experiências e produções 
artísticas. 

 
 

 

- Inquérito; 

- Observação; 

- Análise de 
conteúdo; 

- Testagem. 

 

 
- Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 
 
- Pensamento 
crítico e criativo 
 
- Informação e 
comunicação 
 
- Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
- Sensibilidade 
estética e artística 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

30% 

• Compreende a intencionalidade dos símbolos dos sistemas de 
comunicação; 

• Interpreta usando diferentes intencionalidades expressivas; 

• Apresenta atividades artísticas articulando as diferentes áreas do 
conhecimento. 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

 
40% 

• Experimenta possibilidades expressivas dos materiais/instrumentos 
e das diferentes técnicas, adequando o seu uso a diferentes 
contextos e situações. 

• Explora as possibilidades expressivas em diferentes atividades; 

• Manifesta capacidades expressivas e criativas nas suas produções. 

 

 

 



 
  

  

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

CRITÉRIOS E DESCRITORES OPERATIVOS PARA EDUCAÇÃO FÍSICA 

DOMÍNIOS 
Ponderação 

(%) 
Descritores Operativos 

Técnicas de 
recolha de 
informação 

PASEO – Áreas de 
competências 

 

ATIVIDADE FÍSICA 

(desportos individuais e 

coletivos) 

 

70%  

• Realiza perícias e manipulações através de ações motoras básicas; 

• Efetua percursos que integram várias habilidades: transposição de 
obstáculos, domínio na orientação espacial e no corpo - equilíbrio 
dinâmico e controlo postural; 

• Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e 
realizando, com intencionalidade e oportunidade, as ações 
características desses jogos. - Inquérito; 

- Observação; 

 
 
- Saber científico, 
técnico e 
tecnológico; 
 
- Bem-estar, 
saúde, ambiente; 
 
- Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia; 
 
- Consciência e 
Domínio do Corpo; 
- Relacionamento 
interpessoal. 

 

APTIDÃO FÍSICA 

 

30% 

• Revela autonomia na concretização das suas tarefas e na 
capacidade de tomar decisões. 

• Participa ativamente cooperando com a turma e com a 
comunidade educativa em geral. 

 

 

 
 
 
 



 
  

  

 
 

APOIO AO ESTUDO 
 

CRITÉRIOS E DESCRITORES OPERATIVOS PARA APOIO AO ESTUDO 

DOMÍNIOS 
Ponderação 

(%) 
Descritores Operativos 

Técnicas de 
recolha de 
informação 

PASEO – Áreas de 
competências 

Capacidade de 

pesquisar 

informação 

recorrendo a várias 

fontes tecnológicas 

30%  

• Interpreta, planeia e conduz pesquisas. 

• Valida e mobiliza informação. 

• Consolida e aprofunda competências. 

- Inquérito; 

- Observação; 

- Análise de 
conteúdo; 

- Testagem. 

 
 
- Saber científico, 
técnico e 
tecnológico; 
 
- Bem-estar, 
saúde, ambiente; 
 
- Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia; 
 
- Consciência e 
Domínio do Corpo; 
- Relacionamento 
interpessoal. 

Apresentação/ 

Exposição dos 

trabalhos 

40% 

• Colabora em diferentes contextos comunicativos. 

• Gere projetos e toma decisões para resolver problemas. 

Organização e 

método 30% 

• Responsável e autónomo. 

• Coopera e partilha. 

 

 

 
 
 
 



 
  

  

 
 

NÓS E A NATUREZA 
CRITÉRIOS E DESCRITORES OPERATIVOS PARA “NÓS E A NATUREZA” 

DOMÍNIOS 
Ponderação 

(%) 
Descritores Operativos 

Técnicas de 
recolha de 
informação 

PASEO – Áreas de 
competências 

Oralidade 20% 
• Compreende processos e fenómenos, bem como os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural 

• Manipula e manuseia materiais e instrumentos 

• Executa operações técnicas, segundo uma metodologia de trabalho 
adequada 

• Interpreta informação, planear e conduzir pesquisas 

• Utiliza instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar e mobilizar informação 

• Adota comportamentos que promovam a saúde e o bem-estar 

• Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social 

• Utiliza de modo proficiente diferentes linguagens e símbolos 

• Trabalha em equipa e usa diferentes meios para comunicar 

• Compreende o corpo como um sistema integrado e utiliza-o de 
forma ajustada aos diferentes contextos 

• Valoriza o papel do património material e imaterial na vida e na 
cultura das comunidades 

• Consolida e aprofunda as competências que já possui 

• Interage com tolerância, empatia e responsabilidade 

- Inquérito; 

- Observação; 

- Análise de 
conteúdo; 

- Testagem. 

 

Linguagens e textos 

Informação e 
comunicação 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Pensamento crítico 
/Criativo 

Relacionamento 
interpessoal  

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Sensibilidade estética 
e artística  

Bem- estar saúde e 
ambiente 

Saber científico, 
técnico e tecnológico 

Consciência e domínio 
do corpo 

Respeito pelo Meio 

Físico e Natural 20% 

Compreensão da 

necessidade de 

adotar processos 

de produção 

agrícola 

ambientalmente 

sustentáveis 

20% 

Conhecimento de 

várias formas de 

poluição 
20% 

Postura nos 

diferentes 

contextos 
20% 

 

 



 
   

  

 
 

INGLÊS 
 

CRITÉRIOS E DESCRITORES OPERATIVOS PARA INGLÊS - 1.º CICLO  

DOMÍNIOS 
Ponderação 

(%) 
Descritores Operativos 

Técnicas de 
recolha de 
informação 

PASEO – Áreas 
de 

competências 

Compreensão 
oral 

25% 

•Compreende sons, palavras, frases e textos muito simples e identifica 
vocabulário familiar acompanhado por apoio visual. 
•Entende instruções simples para completar pequenas tarefas. 
•Compreende, interpreta e expressa, de forma simples, pensamentos e 
sentimentos, quer oralmente, quer por escrito. 
•Preenche formulários elementares; ordena letras/ palavras/ frases; 
legenda imagens e preenche espaços lacunares em textos simples.  
•Escreve sobre si próprio e sobre as suas preferências de forma muito 
simples. 
• Expressa-se com vocabulário limitado, previamente apreendido.  

 Produz discursos orais simples, transmitindo informações sobre si próprio 

 Comunica de forma global, integrando o uso de várias linguagens (verbal, 
visual, auditiva e corporal) adequando-as à atividade e ao contexto. 

 Realiza atividades interdisciplinares com outras áreas do saber. 

 Identifica semelhanças e diferenças linguísticas e culturais em situações 
quotidianas.  

 Conhece e aplica algumas estruturas elementares do funcionamento da 
língua bem como vocabulário básico sobre as áreas temáticas/situacionais 
abordadas. 

Testagem 
(Classificatório) 

 - Teste de 
compreensão oral 

 
 

Testagem 
(Classificatório) 
 - Teste escrito 

 
 
 

Ficha de trabalho 
Testes formativos 

     

 
Observação 

(Classificatório) 
 - Grelha de 

observação de 
apresentação oral 

 
Interação entre 
pares 
Questionário oral 

- Linguagens e 
textos 
- Informação e 
comunicação 
- Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
- Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
-Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
- Bem-estar, 
saúde e ambiente 
- Relacionamento 
interpessoal 
- Linguagens e 
textos 
-Consciência e 
domínio do corpo 

Compreensão 
escrita 25% 

Interação e 
produção 

escrita 
25% 

Interação e 
produção oral 25% 

 


