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ÁREAS DE COMPETÊNCIA INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

(%) 

Atitudes 

Relacionamento 
interpessoal 

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

Registo de Observação das 

estratégias e processos 

utilizados: 

Grelhas de registo de 
observação/avaliação 
contínua. 
 

 50% 

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 

 Aquisição e compreensão 

de conhecimentos e 

conceitos. 

 

 Relacionação e aplicação 

dos conhecimentos e 

conceitos. 

 

 Domínio progressivo de 

técnicas e 

procedimentos: 

 

 Análise e interpretação de 

documentos de índole 

diversa; 

 Pesquisa e organização da 

informação; 

  Organização do trabalho e 

dos materiais na aula e em 

casa. 

 Apropria e aplica o vocabulário específica da disciplina. 

 Interpreta e relaciona conceitos. 

 Mobiliza informação. 

 Traduz adequadamente os princípios fundamentais 

veiculados pela Disciplina. 

 Identifica dúvidas e dificuldades. 

 Seleciona, recolhe e produz informação adequada.  

 Aplica os conteúdos abordados a novas situações. 

 Utiliza adequadamente as tecnologias de informação e 

comunicação. 

 

 

 Fichas de Avaliação. 

 Grelhas de registo de 

trabalhos de 

casa/trabalhos da 

aula. 

 Observação direta 

focada na participação 

oral e qualidade das 

intervenções. 

 Comunicação e 

questionamento oral 

(diálogo, debate, 

entrevista). 

 Caderno Diário. 

 Grelha de registo de 

trabalhos individuais 

produzidos pelos 

alunos. 

 

50%  
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Comunicação e expressão 

oral e escrita. 

 

 

Utilização das TIC nas 

tarefas do conhecimento. 

 

 Utiliza a Língua Portuguesa, oralmente e por escrito, com 

clareza e correção. 

 Emite opiniões fundamentadas. 

 

 Portefólio (seleção de 

produtos significativos 

do aluno). 

 Relatórios diversos (de 

percurso, de 

experiência, de 

projeto, de visitas, (…). 

 


