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Critérios de Avaliação do Ensino Básico                                        Quadriénio 2017 / 2021 PONDERAÇÃO (%) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA INDICADORES 1.ºC 2.ºC 3.ºC 

Atitudes 

Relacionamento interpessoal 

Cumpre as regras de funcionamento da escola de acordo com o Regulamento Interno; 

30% a 
70% 

25% a 
75% 

20% a 
80% 

Adequa comportamentos em diferentes contextos; 

Trabalha em equipa;  

Interage com tolerância.   

Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Estabelece relações entre conhecimento e comportamento; 

Consolida e aprofunda as competências adquiridas; 

Identifica a necessidade de aquisição de novas competências; 

Participa e/ou propõe atividades com sentido de responsabilidade. 

Conhecimentos 
 e 

 capacidades 

Linguagens e textos 
Utiliza diferentes linguagens e símbolos; 

30% a 
70% 

25% a 
75% 

20% a 
80% 

Aplica estas linguagens aos diferentes contextos de comunicação; 

Domina capacidades de compreensão e expressão oral, escrita, visual e multimodal. 

Informação e comunicação 
Utiliza instrumentos diversificados; 

Transforma a informação em conhecimento; 

Colabora em diferentes contextos comunicativos de acordo com as regras. 

Raciocínio e  
resolução de problemas 

Interpreta a informação; 

Cria estratégias para a resolução de problemas.  

Pensamento crítico 
e 

 pensamento criativo 

Pensa de forma lógica;  

Convoca diferentes conhecimentos; 

Argumenta fundamentando a sua tomada de posição/opção; 

Aplica novas ideias em diferentes contextos. 

Bem-estar, saúde e ambiente 
Adota comportamentos que promovam a saúde e o bem-estar; 

Trabalha para o bem comum com vista à sustentabilidade ambiental e social. 

Sensibilidade estética e 
artística 

Reconhece as diferentes manifestações culturais; 
Experimenta processos próprios das diferentes formas de arte; 

Valoriza as diferentes formas de expressão artística e do património. 

Saber científico, técnico e 
tecnológico  

Identifica necessidades e oportunidades tecnológicas (para a concretização de projetos);  

Relaciona conhecimentos técnicos,  científicos e socioculturais; 

Utiliza procedimentos com consciência das consequências éticas, sociais, económicas e ecológicas. 

Consciência e domínio do 
corpo  

Reconhece a importância das atividades motoras para o seu desenvolvimento global ; 

Domina a capacidade perceptivo- motora;   

Tem consciência de si próprio e do outro.  

Nota: As ponderações atribuídas a cada um destes Domínios diferem, de acordo com a especificidade de cada disciplina e por ano de escolaridade. 


