
Agrupamento de Escolas de Valadares  Critérios de Avaliação de Cidadania e desenvolvimento  2021/2022 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALADARES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DISCIPLINA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO – 2.º E 3.º CICLO 
2021/2022 

 

Critérios Comuns do Agrupamento de Escolas de Valadares  
CONHECIMENTO/PARTICIPAÇÃO/CRIATIVIDADE 

 

Domínios 
Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente Fraco 

Conhecimentos no 
âmbito dos domínios 

abordados 

 

 

Competências 
pessoais e sociais 

enquadradas numa 
cultura de 

democracia 

 

Pensamento crítico e 
criativo 

 

Competências de 
participação ativa, 

plural e responsável 

Mobiliza conhecimentos sobre os 
assuntos abordados. Reflete e 
exprime a sua opinião com muita 
clareza e correção, fundamentando-a 
com recurso a fontes de informação 
credíveis com qualidade reconhecida. 

 

Mobiliza conhecimentos sobre os 
assuntos abordados. Reflete e 
exprime a sua opinião com clareza e 
correção, fundamentando-a com 
recurso a fontes de informação 
credíveis.  

 

Mobiliza poucos conhecimentos 
sobre os assuntos abordados. Reflete 
e exprime a sua opinião com pouca 
clareza e correção, fundamentando-a 
com recurso a fontes de informação 
pouco credíveis.  

 

Frequentemente, não mobiliza 
conhecimentos sobre os assuntos 
abordados, nem exprime a sua 
opinião.  

 

Nunca mobilizou conhecimentos 
sobre os assuntos abordados, nem 
exprimiu a sua opinião.  

 

Escuta diferentes pontos de vista 
revelando elevado respeito e 
disponibilidade para a construção de 
consensos para a Sustentabilidade. 

Escuta diferentes pontos de vista 
revelando respeito e disponibilidade 
para a construção de consensos para 
a Sustentabilidade. 

 

Nem sempre escuta diferentes 
pontos de vista revelando respeito e 
disponibilidade para a construção de 
consensos para a Sustentabilidade. 

 

Frequentemente, não escuta 
diferentes pontos de vista e/ou não 
revela respeito pelos mesmos. Não 
manifesta disponibilidade para a 
construção de consensos para a 
Sustentabilidade.  

 

 
Nunca escutou diferentes pontos de 
vista e/ou revela respeito pelos 
mesmos. Nem manifestou 
disponibilidade para a construção de 
consensos para a Sustentabilidade. 

 

Revela uma elevada curiosidade e 
interesse por diferentes pontos de 
vista. Procura e apresenta soluções 
inovadoras para os desafios. 

 

Revela curiosidade e interesse por 
diferentes pontos de vista. Procura 
soluções inovadoras para os desafios. 

 

Nem sempre revela curiosidade e/ou 
interesse por diferentes pontos de 
vista. Nem sempre procura soluções 
para os desafios. 

 

Frequentemente, não revela nem 
curiosidade, nem interesse por 
diferentes pontos de vista e não 
procura soluções para os desafios. 

 

Nunca revelou curiosidade e/ou 
interesse por diferentes pontos de 
vista, nem procurou soluções para os 
desafios. 

 

Aceita os desafios da 
Sustentabilidade com elevado sentido 
de responsabilidade e compromisso. 
Participa em diversas iniciativas com 
empenho e sentido de cooperação. 
Toma iniciativas. 

Aceita os desafios da 
Sustentabilidade com sentido de 
responsabilidade. Participa em 
diversas iniciativas com empenho e 
sentido de cooperação. 

Nem sempre aceita os desafios da 
Sustentabilidade com sentido de 
responsabilidade, nem participa nas 
iniciativas com empenho e sentido de 
cooperação. 

Frequentemente, não aceita os 
desafios da Sustentabilidade com 
sentido de responsabilidade, nem 
participa nas iniciativas com 
empenho e sentido de cooperação. 

Nunca aceitou os desafios da 
Sustentabilidade com sentido de 
responsabilidade, nem participou nas 
iniciativas com empenho e/ou 
sentido de cooperação. 

Critérios elaborados com base no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf) e nas Aprendizagens 
Essenciais (http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico). 
  

http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico


  
 

 
 
 

Domínios 

 
Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente Fraco 

 
 
 
 

Conhecimento 
científico 

 
 
 

Comunicação e 
linguagem 

 
 
 

Interpretação e 
raciocínio 

Utiliza os conhecimentos com 
muita facilidade, aplicando-os 
com correção e consistência. 

Utiliza os conhecimentos com 
facilidade, aplicando-os com 
correção. 

Compreende a informação e 
aplica o conhecimento, seguindo 
orientações. 

Não se empenha na aquisição ou 
aplicação do conhecimento, 
ainda que lhe sejam dadas 
orientações. 

Não adquiriu conhecimentos. 

 
Participa ativamente com 
correção nas tarefas propostas. 

 
Participa com correção nas 
tarefas propostas. 

 
Participa com alguma correção 
nas tarefas propostas. 

 
Participa com pouca correção nas 
tarefas propostas. 

 
Não participa nas tarefas 
propostas. 

 

Revela autonomia identificando 
obstáculos sendo capaz de 
reorientar o seu trabalho. 

 

Revela autonomia no seu 
trabalho. 

 

Apresenta algumas dificuldades 
no trabalho autónomo 
necessitando por vezes de ajuda. 

 

Revela muitas dificuldades em 
trabalhar de forma autónoma 
necessitando de ajuda. 

 

Não é capaz de realizar tarefas de 
forma autónoma. 

 
Adapta-se, com muita facilidade, 
a novos contextos e a novas 
aprendizagens, mobilizando 
competências e atualizando o 
conhecimento. 

 
Adapta-se a novos contextos e a 
novas aprendizagens, 
mobilizando competências e 
atualizando o conhecimento. 

 
Revela alguma insegurança em se 
adaptar a novos contextos e a 
novas aprendizagens, 
demonstrando algumas 
dificuldades em mobilizar 
competências e em atualizar o 
conhecimento. 

 
Revela muita insegurança 
perante novos contextos ou 
novas aprendizagens, não 
atualizando o conhecimento. 

 
Não se adapta a novos contextos 
e a novas aprendizagens. 

Critérios elaborados com base no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf) e nas Aprendizagens 
Essenciais (http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico). 

 
 
 
 
 

Agrupamento de Escolas de Valadares  Critérios de Avaliação de Ciências Naturais  2.º Ciclo  2021/2022 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALADARES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS – 2.º CICLO 
2021/2022 

 

Critérios Comuns do Agrupamento de Escolas de Valadares 
CONHECIMENTO/PARTICIPAÇÃO/CRIATIVIDADE 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf)
http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico


Agrupamento de Escolas de Valadares  Critérios de Avaliação de Educação Física  2.º Ciclo  2021/2022 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALADARES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 2.º CICLO 
2021/2022 

 

Critérios Comuns do Agrupamento de Escolas de Valadares  
CONHECIMENTO/PARTICIPAÇÃO/CRIATIVIDADE 

 

Domínios 
Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente Fraco 

 
 
 
 
 

ATIVIDADES FÍSICAS 

 
 

 

 

APTIDÃO FÍSICA 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS 
 

Revela um nível de desempenho 
muito bom e domina as destrezas e 
as ações técnico-táticas específicas, 
utilizando-as com correção e 
consistência. 
Participa ativamente nas atividades 
propostas, coopera e envolve-se 
com empenho, responsabilidade e 
tolerância.  
Adapta-se com muita facilidade a 
novos contextos de aprendizagem, 
atuando de forma adequada e 
criativa. 

Revela um nível de 
desempenho bom e domina as 
destrezas e as ações técnico-
táticas específicas, utilizando-as 
com correção e consistência. 
Participa nas atividades propostas, 
coopera e envolve-se com 
empenho, responsabilidade e 
tolerância. 
Adapta-se com facilidade a novos 
contextos de aprendizagem, 
atuando de forma adequada e 
criativa. 

Revela um nível de desempenho 
razoável e realiza as destrezas e 
as ações técnico-táticas 
específicas com pouca correção. 
Participa nas atividades 
propostas, mas nem sempre o faz 
com tolerância ou 
responsabilidade. Nem sempre se 
adapta com facilidade a novos 
contextos de aprendizagem. 

Revela um nível de desempenho 
insuficiente e realiza as destrezas e 
as ações técnico-táticas específicas 
com dificuldade. 
Não participa nas atividades 
propostas com empenho e não 
demonstra tolerância ou 
responsabilidade. 
Não se adapta a novos contextos 
de aprendizagem 

 

Revela resistência em realizar as 
destrezas e as ações técnico-
táticas específicas das várias 
modalidades. 
Recusa-se a participar nas 
atividades propostas e não 
demonstra tolerância ou 
responsabilidade.  
Mostra resistência em se adaptar a 
novos contextos de aprendizagem. 

 

Evidencia uma prestação muito boa 
no âmbito da Aptidão Física, 
enquadrando-se na Zona Saudável 
de Aptidão Física- Perfil Atlético. 

Evidencia uma boa prestação no 
âmbito da Aptidão Física, 
enquadrando-se na Zona Saudável 
de Aptidão Física. 

Evidencia uma prestação razoável 
no âmbito da Aptidão Física, 
enquadrando-se na Zona 
Saudável de Aptidão Física, em 
alguns testes. 

Evidencia uma prestação 
insuficiente no âmbito da Aptidão 
Física, não se enquadrando na 
Zona Saudável de Aptidão Física. 

Evidencia uma fraca prestação no 
âmbito da Aptidão Física, não se 
enquadrando na Zona Saudável de 
Aptidão Física. 

Domina os conhecimentos com 
muita facilidade e aplica-os com 
rigor, correção e consistência e 
utiliza a terminologia adequada. 

Revela bons conhecimentos e 
aplica-os com rigor e correção e 
utiliza a terminologia adequada. 

Revela alguns conhecimentos, 
mas nem sempre os aplica com 
correção e nem sempre utiliza a 
terminologia adequada. 

Não adquiriu conhecimentos 
básicos das várias modalidades. 

Não adquiriu os conhecimentos 
básicos das várias modalidades e 
mostra resistência em atualizar o 
seu conhecimento. 

Critérios elaborados com base no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf) e nas Aprendizagens 
Essenciais (http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico). 
  

http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico


Agrupamento de Escolas de Valadares  Critérios de Avaliação de Educação Musical  2021/2022 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALADARES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO MUSICAL 
2021/2022 

 

Critérios Comuns do Agrupamento de Escolas de Valadares  

CONHECIMENTO/PARTICIPAÇÃO/CRIATIVIDADE 

 

Domínios 
Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente Fraco 

APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

 

 

INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 

EXPERIMENTAÇÃO E 

CRIAÇÃO 

Domina os conhecimentos 
com muita facilidade, 
aplicando-os com correção e 
consistência. 

 

Domina os conhecimentos 
com facilidade, aplicando-os 
com correção. 

Domina os conhecimentos, 
aplicando-os com correção. 

 

Domina pouco os 
conhecimentos, aplicando-os 
com dificuldade. 

 

Não domina os 
conhecimentos. 

 

Participa ativamente com 
elevada correção nas tarefas 
propostas. 
 
Resolve problemas por 
iniciativa própria. 
 
 
Adapta-se, com muita 
facilidade, a novos contextos e 
a novas aprendizagens, 
atualizando o seu 
conhecimento. 

Participa com elevada 
correção nas tarefas 
propostas. 
 
Resolve problemas por 
iniciativa própria. 

 

Adapta-se, com facilidade, a 
novos contextos e a novas 
aprendizagens, atualizando o 
seu conhecimento. 

Participa com correção nas 
tarefas propostas. 
 
 
Resolve problemas com 
insegurança. 

 

Revela insegurança em se 
adaptar a novos contextos, a 
novas aprendizagens e a 
atualizar o conhecimento. 

Participa com pouco correção 
nas tarefas propostas. 
 
 
Resolve problemas com 
dificuldades. 

 

Mostra resistência em se 
adaptar a novos contextos e a 
novas aprendizagens e não 
atualiza o conhecimento. 

Não participa nas tarefas 
propostas. 
 
 
Não resolve problemas. 

 

Não se adapta a novos 
contextos e a novas 
aprendizagens 

     

 

Critérios elaborados com base no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf) e nas Aprendizagens 
Essenciais (http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico). 

http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico


Agrupamento de Escolas de Valadares  Critérios de Avaliação de Educação Tecnológica  2.º ciclo  2021/2022 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALADARES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 2.º CICLO 
2021/2022 

 

Critérios Comuns do Agrupamento de Escolas de Valadares  
CONHECIMENTO/PARTICIPAÇÃO/CRIATIVIDADE 

 

Domínios 
Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente Fraco 

 
 
 
PROCESSOS 

TECNOLÓGICOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS E 
UTILIZAÇÕES 
TECNOLÓGICAS  
 
 
 
 
 
TECNOLOGIA E 
SOCIEDADE 
 
 

 

Revela muita facilidade na compreensão 
e utilização de processos e estratégias 
mentais: na resolução de problemas, na 
visualização, na modelação e no 
raciocínio.  
Revela muita facilidade no entendimento 
e intervenção intencional em contextos 
diversificados, segundo um processo de 
trabalho próprio.   
Revela muita facilidade de participação 
como consumidor responsável e 
utilizador inteligente, tanto social como 
ambientalmente, das tecnologias. 
 
Revela muita facilidade na mobilização de 
conhecimentos e modos de operar, 
assentes nos recursos científicos e 
técnicos.  
Revela muita facilidade na aplicação de 
termos, regras, signos e convenções 
próprios da linguagem científica e 
tecnológica.  
 
 Revela muita facilidade na compreensão 
e análise dos sistemas tecnológicos e dos 
impactos sociais.  

Revela muita facilidade na participação 
como consumidor responsável e 
utilizador inteligente das tecnologias. 

Revela facilidade na compreensão e 
utilização de processos e estratégias 
mentais: na resolução de problemas, na 
visualização, na modelação e no 
raciocínio.  
Revela facilidade no entendimento e 
intervenção intencional em contextos 
diversificados, segundo um processo de 
trabalho próprio.  
Revela facilidade de participação como 
consumidor responsável e utilizador 
inteligente, tanto social como 
ambientalmente, das tecnologias. 
 
Revela facilidade na mobilização de 
conhecimentos e modos de operar, 
assentes nos recursos científicos e 
técnicos.  
Revela facilidade na aplicação de termos, 
regras, signos e convenções próprios da 
linguagem científica e tecnológica.  
 
 
Revela facilidade na compreensão e 
análise dos sistemas tecnológicos e dos 
impactos sociais.  

Revela facilidade na participação como 
consumidor responsável e utilizador 
inteligente das tecnologias. 

Revela alguma facilidade na compreensão 
e utilização de processos e estratégias 
mentais: na resolução de problemas, na 
visualização, na modelação e no 
raciocínio.  
Revela alguma facilidade no 
entendimento e intervenção intencional 
em contextos diversificados, segundo um 
processo de trabalho próprio.  
Revela alguma facilidade de participação 
como consumidor responsável e 
utilizador inteligente, tanto social como 
ambientalmente, das tecnologias. 
 
Revela alguma facilidade na mobilização 
de conhecimentos e modos de operar, 
assentes nos recursos científicos e 
técnicos.  
Revela alguma facilidade na aplicação de 
termos, regras, signos e convenções 
próprios da linguagem científica e 
tecnológica.  
 
Revela alguma facilidade na compreensão 
e análise dos sistemas tecnológicos e dos 
impactos sociais.  
Revela alguma facilidade na participação 
como consumidor responsável e 
utilizador inteligente das tecnologias. 

Revela dificuldade na compreensão e 
utilização de processos e estratégias 
mentais: na resolução de problemas, na 
visualização, na modelação e no 
raciocínio.  
Revela dificuldade no entendimento e 
intervenção intencional em contextos 
diversificados, segundo um processo de 
trabalho próprio.  
 Revela dificuldade de participação 
como consumidor responsável e 
utilizador inteligente, tanto social como 
ambientalmente, das tecnologias. 
 
Revela dificuldade na mobilização de 
conhecimentos e modos de operar, 
assentes nos recursos científicos e 
técnicos.  
Revela dificuldade na aplicação de 
termos, regras, signos e convenções 
próprios da linguagem científica e 
tecnológica.  
 
Revela dificuldade na compreensão e 
análise dos sistemas tecnológicos e dos 
impactos sociais.  

Revela dificuldade na participação 
como consumidor responsável e 
utilizador inteligente das tecnologias. 

Revela muita dificuldade na compreensão 
e utilização de processos e estratégias 
mentais: na resolução de problemas, na 
visualização, na modelação e no 
raciocínio.  
Revela muita dificuldade no 
entendimento e intervenção intencional 
em contextos diversificados, segundo um 
processo de trabalho próprio.  
Revela muita dificuldade de participação 
como consumidor responsável e 
utilizador inteligente, tanto social como 
ambientalmente, das tecnologias. 
 
Revela muita dificuldade na mobilização 
de conhecimentos e modos de operar, 
assentes nos recursos científicos e 
técnicos.  
Revela muita dificuldade na aplicação de 
termos, regras, signos e convenções 
próprios da linguagem científica e 
tecnológica.  
 
Revela muita dificuldade na compreensão 
e análise dos sistemas tecnológicos e dos 
impactos sociais.  
Revela muita dificuldade na participação 
como consumidor responsável e 
utilizador inteligente das tecnologias. 

Critérios elaborados com base no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf) e nas Aprendizagens 
Essenciais (http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico). 
  

http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico


Agrupamento de Escolas de Valadares  Critérios de Avaliação de Educação Visual  2.º ciclo  2021/2022 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALADARES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO VISUAL – 2.º CICLO 
2021/2022 

 

Critérios Comuns do Agrupamento de Escolas de Valadares  
CONHECIMENTO/PARTICIPAÇÃO/CRIATIVIDADE 

 

Domínios 
Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente Fraco 

 
 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

 
 
 
 
 
 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

 
 
 
 
 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

 
 
 

Revela muita facilidade na 
apropriação dos saberes da 
comunicação visual.  
Revela muita facilidade na 
compreensão dos sistemas 
simbólicos das diferentes linguagens 
artísticas.  
Revela muita facilidade na utilização 
de vocabulário específico e 
adequado. 
 
Revela muita facilidade na 
interpretação gráfica da realidade 
de acordo com o que cada um vê e 
sente.  
Revela muita facilidade na aplicação 
intencional dos conceitos 
específicos da linguagem visual.  
 
Revela muita facilidade na 
mobilização das etapas do processo 
de produção artística.  
Revela muita facilidade na 
realização expressiva de registos 
gráficos e de trabalhos, 
diversificando materiais e 
processos. 

Revela facilidade na apropriação 
dos saberes da comunicação 
visual.  
 Revela facilidade na 
compreensão dos sistemas 
simbólicos das diferentes 
linguagens artísticas.  
Revela facilidade na utilização de 
vocabulário específico e 
adequado. 
 
Revela facilidade na interpretação 
gráfica da realidade de acordo 
com o que cada um vê e sente.  
Revela facilidade na aplicação 
intencional dos conceitos 
específicos da linguagem visual.  
 
 
Revela facilidade na mobilização 
das etapas do processo de 
produção artística.  
Revela facilidade na realização 
expressiva de registos gráficos e 
de trabalhos, diversificando 
materiais e processos. 

Revela alguma facilidade na 
apropriação dos saberes da 
comunicação visual.  
Revela alguma facilidade na 
compreensão dos sistemas 
simbólicos das diferentes linguagens 
artísticas.  
Revela alguma facilidade na utilização 
de vocabulário específico e 
adequado. 
 
Revela alguma facilidade na 
interpretação gráfica da realidade de 
acordo com o que cada um vê e 
sente.  
Revela alguma facilidade na aplicação 
intencional dos conceitos específicos 
da linguagem visual. 
 
Revela alguma facilidade na 
mobilização das etapas do processo 
de produção artística.  
Revela dificuldade na realização 
expressiva de registos gráficos e de 
trabalhos, diversificando materiais e 
processos. 

 Revela dificuldade na apropriação 
dos saberes da comunicação 
visual.  
Revela dificuldade na 
compreensão dos sistemas 
simbólicos das diferentes 
linguagens artísticas.  
Revela dificuldade na utilização de 
vocabulário específico e 
adequado. 
 
Revela dificuldade na 
interpretação gráfica da realidade 
de acordo com o que cada um vê 
e sente.  
Revela dificuldade na aplicação 
intencional dos conceitos 
específicos da linguagem visual. 
 
Revela dificuldade na mobilização 
das etapas do processo de 
produção artística.  
Revela dificuldade na realização 
expressiva de registos gráficos e 
de trabalhos, diversificando 
materiais e processos. 

Revela muita dificuldade na 
apropriação dos saberes da 
comunicação visual.  
Revela muita dificuldade na 
compreensão dos sistemas 
simbólicos das diferentes linguagens 
artísticas.  
Revela muita dificuldade na 
utilização de vocabulário específico e 
adequado. 
 
Revela muita dificuldade na 
interpretação gráfica da realidade de 
acordo com o que cada um vê e 
sente.  
Revela muita dificuldade na 
aplicação intencional dos conceitos 
específicos da linguagem visual. 
 
Revela muita dificuldade na 
mobilização das etapas do processo 
de produção artística.  
Revela muita dificuldade na 
realização expressiva de registos 
gráficos e de trabalhos, 
diversificando materiais e processos. 

 Critérios elaborados com base no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf) e nas Aprendizagens 
Essenciais (http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico). 
  

http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico


  
 
 

 
 

Domínios 
Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente Fraco 

 

Identificar e compreender 
os valores humano 
cristãos; 

Reconhecer Jesus Cristo 
como modelo de vida; 

Interpretar produções 
culturais que aludem a 
perspetivas religiosas ou a 
valores éticos; 

 
 

Relacionar-se com os 
outros com base nos 
princípios de cooperação 
e solidariedade, 
assumindo a alteridade e 
diversidade como fator de 
enriquecimento mútuo e 
de promoção da paz. 

 

O aluno revela todas as 
competências do domínio 
cognitivo 

 
 

O aluno revela muito 
respeito pelos outros, é 
assíduo, participativo e 
muito organizado. 

É bastante interessado, 
responsável e solidário. 

 
 

O aluno regista todas as 
informações. Faz muitas 
pesquisas e elabora 
excelentes trabalhos. As 
suas intervenções são 
muito válidas. Domina 
todos os conceitos e 
exprime-se corretamente. 

 
O aluno revela bastantes 
competências do domínio 
cognitivo 

 
O aluno revela bastante 
respeito pelos outros, é 
assíduo, participativo e 
organizado. 
É bastante interessado, 
responsável e solidário. 

 
O aluno regista várias 
informações. Faz muitas 
pesquisas e elabora bons 
trabalhos. Intervém com 
opiniões muito válidas e 
exprime-se corretamente. 

 
O aluno revela algumas 
competências do domínio 
cognitivo 

 
O aluno revela respeito 
pelos outros, é assíduo, 
participa de forma 
organizada nas aulas. 
É interessado e tem o 
caderno organizado. 

 
O aluno regista algumas 
informações. Faz 
pesquisas e elabora 
trabalhos razoáveis. 
Intervém com opiniões 
válidas e exprime-se 
corretamente. 

 
O aluno revela poucas 
competências do domínio 
cognitivo 

 
O aluno não revela respeito 
pelos outros, é pouco assíduo, 
não participa de forma 
organizada nas aulas. 
Revela pouco interesse 
interessado e tem o caderno 
pouco organizado. 

 
O aluno não sabe registar 
informações. Faz pesquisas e 
trabalhos com pouca qualidade. 
Intervém pouco e nem sempre 
se exprime corretamente. 

 
O aluno não revela quaisquer 
competências do domínio 
cognitivo 

 
O aluno não revela respeito 
pelos outros, não é assíduo, não 
participa de forma organizada 
nas aulas. Não revela interesse 
e tem o caderno desorganizado. 
O aluno não regista quaisquer 
informações. Não faz pesquisas 
nem elabora e trabalhos. Não 
intervém ou fá-lo 
desadequadamente e exprime- 
se incorretamente. 

 
(Critérios elaborados com base no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais.) http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais) 

 
 
 
 

Agrupamento de Escolas de Valadares  Critérios de Avaliação de EMRC  2.º e 3.º ciclos  2021/2022 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALADARES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DISCIPLINA DE EMRC – 2.º/3.º CICLO 
2021/2022 

 

Critérios Comuns do Agrupamento de Escolas de Valadares 
CONHECIMENTO / PARTICIPAÇÃO / CRIATIVIDADE 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais)


Agrupamento de Escolas de Valadares  Critérios de Avaliação de História e Geografia de Portugal  2021/2022 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALADARES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DISCIPLINA DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 
2021/2022 

 

Critérios Comuns do Agrupamento de Escolas de Valadares  
CONHECIMENTO/PARTICIPAÇÃO/CRIATIVIDADE 

 

Domínios 
Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente Fraco 

Tratamento da 
informação/ 
Utilização das 
fontes     
 
 
 
Compreensão 
Histórica: 
Temporalidade 
Espacialidade 
Contextualização 
 
 
 
 
 
Comunicação 
em História 

Reconhece e compreende 
mapas, cronologias, textos ou 
fontes com muita facilidade. 
 

Aplica e mobiliza, com 
correção e consciência, o 
conhecimento histórico e 
geográfico. 
 

Toma iniciativa e participa 
com empenho, interesse, 
correção e assertividade. 
 

Domina, com muita 
facilidade, o vocabulário e 
conteúdos específicos da 
disciplina, usando-os de 
forma crítica e responsável. 
 

Desenvolve, por iniciativa 
própria, novas ideias, 
projetos e soluções. 
 

Reconhece, aprecia e valoriza 
as diferentes manifestações 
culturais. 

Reconhece e compreende 
mapas, cronologias, textos ou 
fontes com facilidade. 
 

Utiliza, com correção, o 
conhecimento histórico e 
geográfico em diferentes 
contextos. 
 

Aceita os desafios e participa 
com empenho e correção. 
 
 
 

Domina, com facilidade, o 
vocabulário e conteúdos 
específicos da disciplina, 
usando-os de forma crítica e 
responsável. 
 

Aceita e responde a novos 
desafios, aderindo a novas 
ideias, projetos e soluções. 
 

Reconhece, aprecia e valoriza 
as diferentes manifestações 
culturais. 

Reconhece e compreende 
mapas, cronologias e fontes, 
seguindo orientações. 
 
 
 
Mostra conhecimento 
Histórico e geográfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procura participar nas 
atividades, mas domina o 
vocabulário e conteúdos 
específicos da disciplina, nem 
sempre, de forma crítica e 
responsável. 

Não compreende mapas, 
cronologias, ou fontes, nem 
aplica os conhecimentos. 
 
 
 
 
Mostra um conhecimento 
histórico limitado. 
 
 
 
 
 
 
 
Não revela empenho em 
participar nas atividades e 
raramente domina, o 
vocabulário e os conteúdos 
específicos da disciplina. 

Não compreende a 
informação. 
 
 
 
 
 
 
Não demonstra 
conhecimentos históricos. 
 
 
 
 
 
 
 
Não domina o vocabulário 
nem os conteúdos específicos 
da disciplina.  
Raramente interage. 

     

Critérios elaborados com base no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf) e nas Aprendizagens 
Essenciais (http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico). 
  

http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico


Agrupamento de Escolas de Valadares  Critérios de Avaliação de Inglês – 2.º ciclo  2021/2022 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALADARES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DISCIPLINA DE INGLÊS – 2.º CICLO 
2021/2022 

 

Critérios Comuns do Agrupamento de Escolas de Valadares  
CONHECIMENTO/PARTICIPAÇÃO/CRIATIVIDADE 

 

Domínios 
Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente Fraco 

Competência 
comunicativa 

Compreensão Oral  

Compreensão 
Escrita  

Interação / 
Produção Oral  

Interação / 
Produção Escrita  

*Competência 
intercultural  

 

*Competência 
estratégica 

Domina os conhecimentos 
com muita facilidade, 
aplicando-os com correção e 
consistência. 

Domina os conhecimentos 
com facilidade, aplicando-os 
com correção. 

Domina os conhecimentos 
com facilidade, aplicando-os 
com correção. 

Não compreende a 
informação nem aplica o 
conhecimento, ainda que lhe 
sejam dadas orientações. 

Mostra resistência à aquisição 
de conhecimento, recusando 
alterar a sua atitude. 

Participa ativamente nas 
tarefas propostas, por 
iniciativa própria e com 
elevada correção. 

Participa, com elevada 
correção, nas tarefas 
propostas. 

Participa, com elevada 
correção, nas tarefas 
propostas. 

Não revela empenho em 
participar nas atividades e 
raramente interage e/ou nem 
sempre o faz com tolerância e 
responsabilidade. 

Recusa-se a participar nas 
tarefas propostas. 

Desenvolve, por iniciativa 
própria, novas ideias e 
projetos, de forma 
imaginativa e inovadora. 

Desenvolve novas ideias, 
projetos e soluções. 

Desenvolve novas ideias, 
projetos e soluções. 

Mostra alguma resistência no 
desenvolvimento de novas 
ideias e projetos. 

Recusa-se a desenvolver 
novas ideias projetos. 

Adapta-se, com muita 
facilidade, a novos contextos 
e a novas aprendizagens, 
atualizando o seu 
conhecimento. 

Adapta-se, com facilidade, a 
novos contextos e a novas 
aprendizagens, atualizando o 
seu conhecimento. 

Adapta-se, com facilidade, a 
novos contextos e a novas 
aprendizagens, atualizando o 
seu conhecimento. 

Mostra alguma resistência em 
se adaptar a novos contextos 
e a novas aprendizagens e 
não atualiza o conhecimento. 

Mostra resistência no 
desenvolvimento de novas 
ideias e projetos. 

Critérios elaborados com base no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf) e nas Aprendizagens 
Essenciais (http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico). 
  

http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico


  
 

 
 
 

Domínios 

 
Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente Fraco 

 
 
 

Conceitos e 
procedimentos 

 
 
 

Comunicação 
matemática 

 
 
 

Raciocínio 
matemático e 
resolução de 
problemas 

Utiliza os conhecimentos com 
muita facilidade, aplicando-os 
com correção e consistência. 

Utiliza os conhecimentos com 
facilidade, aplicando-os com 
correção. 

Compreende a informação e 
aplica o conhecimento, seguindo 
orientações. 

Não se empenha na aquisição ou 
aplicação do conhecimento, 
ainda que lhe sejam dadas 
orientações. 

Não adquiriu conhecimentos. 

 
Participa ativamente com 
correção nas tarefas propostas, 
revelando autonomia. 

 
Participa com correção nas 
tarefas propostas, revelando 
autonomia. 

 
Participa com alguma correção 
nas tarefas propostas, revelando 
alguma autonomia. 

 
Participa com pouca correção nas 
tarefas propostas, revelando 
pouca autonomia. 

 
Não participa nas tarefas 
propostas. 

 
Resolve problemas por iniciativa 
própria. 

 
Resolve problemas por iniciativa 
própria. 

 
Resolve problemas com alguma 
insegurança. 

 
Nem sempre resolve problemas, 
ainda que lhe sejam dadas 
orientações. 

 
Não resolve problemas. 

 
Adapta-se, com muita facilidade, 
a novos contextos e a novas 
aprendizagens, mobilizando 
competências e atualizando o 
conhecimento. 

 
Adapta-se a novos contextos e a 
novas aprendizagens, 
mobilizando competências e 
atualizando o conhecimento. 

 
Revela alguma insegurança em se 
adaptar a novos contextos e a 
novas aprendizagens, 
demonstrando algumas 
dificuldades em mobilizar 
competências e em atualizar o 
conhecimento. 

 
Revela muita insegurança 
perante novos contextos ou 
novas aprendizagens, não 
atualizando o conhecimento. 

 
Não se adapta a novos contextos 
e a novas aprendizagens. 

Critérios elaborados com base no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf) e nas Aprendizagens 
Essenciais (http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico). 

 
 
 
 
 

Agrupamento de Escolas de Valadares  Critérios de Avaliação de Matemática  2.º ciclo  2021/2022 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALADARES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DISCIPLINA DE MATEMÁTICA – 2.º CICLO 
2021/2022 

 

Critérios Comuns do Agrupamento de Escolas de Valadares 
CONHECIMENTO/PARTICIPAÇÃO/CRIATIVIDADE 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf)
http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico


Agrupamento de Escolas de Valadares  Critérios de Avaliação de Português – 2.º ciclo   2021/2022 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALADARES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DISCIPLINA DE PORTUGUÊS – 2.º CICLO 
2021/2022 

 

Critérios Comuns do Agrupamento de Escolas de Valadares  
CONHECIMENTO/PARTICIPAÇÃO/CRIATIVIDADE 

 

Domínios 
Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente Fraco 

Oralidade 

Leitura 

Educação Literária 

Gramática 

Escrita 

Utiliza os conhecimentos com 
muita facilidade, aplicando-os 
com correção. 

Utiliza os conhecimentos com 
facilidade, aplicando-os com 
correção. 

Compreende a informação e 
aplica o conhecimento, seguindo 
orientações. 

Não se empenha na aquisição ou 
aplicação do conhecimento, 
ainda que lhe sejam dadas 
orientações. 

Recusa-se a adquirir 
conhecimento e a alterar a sua 
atitude. 

Participa ativamente nas 
atividades, por iniciativa própria 
e com elevada correção, fazendo-
o sempre com tolerância e 
responsabilidade. 

Participa nas atividades, com 
correção, fazendo-o com 
tolerância e responsabilidade. 

Procura participar nas atividades, 
denotando alguma dificuldade 
em interagir, nem sempre o 
fazendo com tolerância ou 
responsabilidade. 

Não revela empenho em 
participar nas atividades e 
raramente interage, não 
demonstrando tolerância ou 
responsabilidade. 

Recusa-se a participar nas 
atividades, não demonstrando 
tolerância nem responsabilidade. 

Desenvolve, por iniciativa própria 
e de forma criativa, novas ideias 
e projetos, aplicando-os a 
diferentes contextos. 

Desenvolve novas ideias e 
projetos, aplicando-os a 
diferentes contextos. 

Revela insegurança no 
desenvolvimento de novas ideias 
e projetos, demonstrando 
algumas dificuldades. 

Não revela empenho no 
desenvolvimento de novas ideias 
e projetos, ainda que lhe sejam 
dadas orientações. 

Recusa-se a desenvolver novas 
ideias ou projetos. 

Adapta-se, com muita facilidade, 
a novos contextos e a novas 
aprendizagens, mobilizando 
competências e atualizando o 
conhecimento. 

Adapta-se a novos contextos e a 
novas aprendizagens, 
mobilizando competências e 
atualizando o conhecimento. 

Revela insegurança em se 
adaptar a novos contextos e a 
novas aprendizagens, 
demonstrando algumas 
dificuldades em mobilizar 
competências e em atualizar o 
conhecimento. 

Não revela empenho em se 
adaptar a novos contextos ou a 
novas aprendizagens, não 
mobilizando competências nem 
atualizando o conhecimento. 

Mostra resistência em se adaptar 
a novos contextos e a novas 
aprendizagens, recusando-se a 
mobilizar competências e a 
atualizar o conhecimento. 

Critérios elaborados com base no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf) e nas Aprendizagens 
Essenciais (http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico). 
  

http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico


Agrupamento de Escolas de Valadares  Critérios de Avaliação de TIC – 2.º Ciclo  2021/2022 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALADARES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DISCIPLINA DE TIC – 2.º CICLO 
2021/2022 

 

Critérios Comuns do Agrupamento de Escolas de Valadares  
CONHECIMENTO/PARTICIPAÇÃO/CRIATIVIDADE 

 

Domínios 
Níveis de desempenho 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente Fraco 

Segurança, 
responsabilidade 

e respeito em 
ambientes 

digitais 
 
 

Investigar e 
pesquisar 

 
 

Colaborar e 
comunicar 

 
 

Criar e inovar 
 

Adota com muita facilidade uma 
atitude crítica, refletida e 
responsável no uso de 
tecnologias, ambientes e serviços 
digitais. 

Adota com facilidade uma atitude 
crítica, refletida e responsável no 
uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais. 

Adota uma atitude crítica, 
refletida e responsável no uso de 
tecnologias, ambientes e serviços 
digitais. 

Adota pouco uma atitude crítica, 
refletida e responsável no uso de 
tecnologias, ambientes e serviços 
digitais. 

Não adota uma atitude crítica, 
refletida e responsável no uso de 
tecnologias, ambientes e serviços 
digitais. 

Planifica com muita facilidade 
estratégias de investigação e de 
pesquisa a realizar online. 

Planifica com facilidade 
estratégias de investigação e de 
pesquisa a realizar online. 

Planifica uma investigação a 
realizar online. 

Planifica pouco uma investigação 
a realizar online. 

Não planifica uma investigação a 
realizar online. 

Mobiliza com muita facilidade 
estratégias e ferramentas de 
comunicação e colaboração. 

Mobiliza com facilidade 
estratégias e ferramentas de 
comunicação e colaboração. 

Mobiliza as estratégias e 
ferramentas de comunicação e 
colaboração. 

Mobiliza pouco as estratégias e 
ferramentas de comunicação e 
colaboração. 

Não mobiliza as estratégias e 
ferramentas de comunicação e 
colaboração. 

Explora ideias e desenvolve o 
pensamento computacional, 
assim como  produz artefactos 
digitais criativos, recorrendo a 
estratégias e ferramentas digitais 
de apoio à criatividade, com 
muita facilidade. 

Explora ideias e desenvolve o 
pensamento computacional, 
assim como  produz artefactos 
digitais criativos, recorrendo a 
estratégias e ferramentas digitais 
de apoio à criatividade, com 
facilidade. 

Conhece estratégias e 
ferramentas digitais de apoio à 
criatividade, explora ideias e 
desenvolve o pensamento 
computacional e produz 
artefactos digitais criativos. 

Conhece estratégias e 
ferramentas digitais de apoio à 
criatividade, assim como explora 
ideias e desenvolve o 
pensamento computacional, 
assim como produz artefactos 
digitais criativos, com dificuldade. 

Não conhece estratégias e 
ferramentas digitais de apoio à 
criatividade, nem explora ideias e 
desenvolve o pensamento 
computacional nem produz 
artefactos digitais criativos. 

Critérios elaborados com base no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf) e nas Aprendizagens 
Essenciais (http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico). 
  

http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico

