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Critérios de Avaliação de Oferta Complementar 1.º/2.º/3.º/4.º anos - 2019 / 2021 

DIMENSÕES 
do P.A. 

TEMAS da disciplina 
INDICADORES  

(Indicadores do P.A. e Aprendizagens Essenciais da disciplina) 

DESCRITORES  
do P.A. 
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Relacionamento 
interpessoal 

• Adequa comportamentos em contextos de cooperação, partilha, 
colaboração e competição;  

• Trabalha em equipa e usa diferentes meios para comunicar 
presencialmente e em rede;  

• Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, 
negoceia e aceita diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na sociedade. 

Responsável / 
Autónomo 

 

Respeitador da 
diferença / do outro 

 

Cuidador de si e do 
outro  

 

Participativo / 
Colaborador 

 

Questionador 
 

Indagador / 
Investigador 

 

Sistematizador / 
organizador 

 

Conhecedor / sabedor/ 
culto / informado 

 

Comunicador 
 

Autoavaliador 
 Criativo 
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Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

• Interpreta informação, planeia e conduz pesquisas;  

• Gere projetos e toma decisões para resolver problemas;  

•Desenvolve processos conducentes à construção de produtos e de 
conhecimento, usando recursos diversificados. 

Pensamento Crítico 

• Pensa de modo abrangente e em profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, experiências ou ideias, argumentando 
com recurso a critérios implícitos ou explícitos, com vista à tomada de 
posição fundamentada;  

• Convoca diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística, 
utilizando diferentes metodologias e ferramentas para pensar criticamente;  

• Prevê e avalia o impacto das suas decisões;  

• Desenvolve novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, 
como resultado da interação com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-
as a diferentes contextos e áreas de aprendizagem. 

Saber científico 
• Manipula e manuseia materiais e instrumentos diversificados para 
controlar, utilizar, transformar, imaginar e criar produtos. 
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APRECIAÇÃO PARA REGISTO DE AVALIAÇÃO 

 

 

 

Muito Insuficiente O aluno não atingiu as áreas de competência Raciocínio e 
resolução de problemas, Pensamento Criativo, Saber Científico 
e Relacionamento Interpessoal. 

Insuficiente O aluno revelou muitas dificuldades em atingir as áreas de 

competência Raciocínio e resolução de problemas, Pensamento 
Criativo, Saber Científico e Relacionamento Interpessoal.. 

Suficiente Atingiu, de forma satisfatória, as áreas de competência 
Raciocínio e resolução de problemas, Pensamento Criativo, 
Saber Científico e Relacionamento Interpessoal.. 

Bom Atingiu, com facilidade, as áreas de competência Raciocínio e 
resolução de problemas, Pensamento Criativo, Saber Científico 
e Relacionamento Interpessoal.. 

Muito Bom Atingiu, com muita facilidade, as áreas de competência 
Raciocínio e resolução de problemas, Pensamento Criativo, 
Saber Científico e Relacionamento Interpessoal..  


