
_________________  
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DE ARCOZELO - 152640 

Ano Letivo 2022/2023 

Telef: 258 909 060 - Fax: 258 909 062 diretor@aearcozelo.pt 

 

 

 

Ensino Básico e Secundário 

Critérios transversais, níveis e descritores de desempenho do Agrupamento. 

 
 

 
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/ 

- Revela 

conhecimento 

total acerca dos 

temas/assuntos 

da disciplina. 

 

-Aplica 

totalmente os 

conhecimentos 

definidos nas 

AE a (novas) 

situações 

práticas/experi 

mentais. 

-Revela um bom 

conhecimento 

acerca dos 

temas/assuntos 

da disciplina. 

 

-Aplica de 

forma 

consistente os 

conhecimentos 

definidos nas AE 

a (novas) 

situações 

práticas/experim 

entais. 

-Revela um 

conhecimento 

razoável acerca 

dos 

temas/assuntos 

da disciplina. 

 

-Aplica, de 

forma razoável, 

alguns 

conhecimentos 

definidos nas 

AE a (novas) 

situações 

práticas/experi 

mentais. 

-Revela pouco 

conhecimento 

acerca dos 

temas/assunto 

s da disciplina. 

 

-Aplica, com 

muita 

dificuldade, 

poucos 

conhecimento 

s definidos nas 

AE. 

-Ainda revela um 

conhecimento 

muito reduzido 

acerca dos 

temas/assuntos 

da disciplina. 

 

-Ainda não 

aplica os 

conhecimentos 

definidos nas AE. 

APLICAÇÃO DO 
CONHECIMENTO 
(70% - 1º, 2º, 3º 

ciclos; 
85% - Secundário) 

 

 

COMPROMISSO 

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. 

COM A 
APRENDIZAGEM 
(30% - 1º, 2º, 3º 

ciclos; 

15% - Secundário) 

 

Durante o processo de ensino/aprendizagem, o professor deve recolher elementos através de técnicas e 

instrumentos específicos para o efeito, tais como: 
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Inquérito 

 Questionários orais sobre perceções e opiniões 

 Questionários escritos sobre perceções e opiniões 

 Entrevistas 

 Outros (dando cumprimento ao DL nº 54/2018) 

 

Observação 

 
 Grelhas de observação direta do desempenho científico 

 Grelhas de observação direta do desempenho atitudinal 

 Listas de verificação de atividades/trabalhos propostos 

 Grelhas de observação do trabalho experimental 

 Grelhas de observação de apresentações orais 

 Outros (dando cumprimento ao DL nº 54/2018) 

 

 

Análise de conteúdo 

 Portefólios 

 Relatórios de atividades 

 Trabalhos de pesquisa/investigação e outros 

 Trabalhos escritos 

 Cadernos diários 

 Reflexões críticas 

 Outros (dando cumprimento ao DL nº 54/2018) 

 

Testagem 

 
 Testes 

 Questionamento oral 

 Fichas de trabalho 

 Questões-aula 

 Mini-testes 

 Testes digitais 

 Quizzes 

 Outros (dando cumprimento ao DL nº 54/2018) 
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