
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOPHIA DE MELLO BREYNER 

ESCOLA BÁSICA SOPHIA DE MELLO BREYNER 
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Domínio dos conhecimentos e capacidades / aptidões 
 

Critérios Indicadores de aprendizagem Instrumentos Ponderação (%) 
Desempenho nos seguintes domínios 

 

Aquisição e compreensão de 

conhecimentos e conceitos 

 

Domínio progressivo da comunicação 

e expressão oral e escrita 

 

Domínio progressivo do uso das TIC  

Domínio progressivo de técnicas e 

procedimentos: 

 Análise e interpretação de 

documentos de índole diversa 

 Pesquisa e organização de 

informação 

 

 

 

 Reconhece a importância da educação sexual 

 Compreende as diferentes manifestações de sexualidade 

 Reconhece que a sexualidade envolve sentimentos de respeito por 

si próprio e pelos outros 

 Desenvolve hábitos de higiene e de cuidados diários individuais e 

sociais 

 Compreende a importância da tomada de decisão 

 Respeita e valoriza os outros nas suas diferenças 

 Manifesta atitudes responsáveis e adequadas ao seu nível etário 

 Compreende a importância de procurar ajuda na resolução de 

problemas 

 Apresenta um discurso (oral e escrito) claro, coerente e rigoroso 

 Interpreta factos 

 Relaciona conceitos 

 Usa adequadamente as TIC 

 Seleciona fontes de informação 

 Recolhe informação 

 Organiza informação 

 Produz informação 

 
Trabalhos de pesquisa 
 
Produção de textos 

30% 

 
Observação direta focada 

na participação oral e 

qualidade das 

intervenções 

Comunicação e 

questionamento oral 

(diálogo, debate, 

entrevista) 

Resolução de problemas 

10% 
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Domínio dos valores e atitudes 

 

Critérios Indicadores de aprendizagem Instrumentos Ponderação (%) 

Comportamento 

 Cumpre as regras estabelecidas e assume as consequências dos seus atos 

 Revela respeito, abertura aos outros, espírito de tolerância, de 

compreensão, solidariedade e de entreajuda 

 Cumpre as normas de convivência democrática: regras de funcionamento 

das aulas, regras de comunicação oral, regras de trabalho de grupo 

 Revela respeito e solidariedade pelos elementos da comunidade educativa 

 

 

Observação direta  

 

 

Participação na aula 

 

Trabalho de projeto 

(individual e/ou de grupo) 

Registo de observação das 

atitudes, estratégias e/ou 

processos utilizados 

60% 

Participação, empenho e 
responsabilidade 

 Assume responsabilidade pela sua assiduidade e pontualidade 

 Assume responsabilidade pelos seus atos 

 Participa oportunamente 

 Responde positivamente às solicitações dos outros 

 Cumpre com empenho as tarefas que lhe são atribuídas e as atividades 

propostas 

Autonomia 

 Cumpre as tarefas que lhe são atribuídas de forma autónoma 

 Tenta ultrapassar sozinho as suas dificuldades 

 Desenha uma estratégia de resolução de problemas 

 Avalia criticamente o seu trabalho 

 Revela espírito crítico emitindo opiniões fundamentadas 

 Adapta-se a novas situações 

 Revela capacidade de organização 

 Manifesta, frequentemente, espírito crítico, emitindo opiniões 

fundamentadas 

 Revela capacidade de autoavaliação  

 


