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MUITO BOM 

 

BOM 
 

SUFICIENTE 
 

INSUFICIENTE 

Compreensão oral O aluno: 
 - identifica sempre e de forma 
correta   a informação relevante 
em documentos curtos, com frases 
simples e vocabulário frequente e 
os seus elementos articulados de 
forma clara; 
- revela excelente  relacionamento 
interpessoal, agindo eticamente 
em função do bem comum, no 
respeito por si mesmo e pelo 
outro; 
- revela muito interesse, colocando 
sempre questões pertinentes, 
reveladoras de um pensamento 
reflexivo, crítico e criativo; 
- reflete sobre o seu trabalho e 
avalia-o sempre adequadamente. 

 

O aluno: 
- identifica quase sempre e de 
forma correta, as ideias principais 
e a informação relevante em 
documentos curtos, com frases 
simples e vocabulário  frequente e 
os seus elementos articulados de 
forma clara; 
- revela bom  relacionamento 
interpessoal, agindo eticamente 
em função do bem comum, no 
respeito por si mesmo e pelo 
outro; 
- revela interesse, colocando 
questões pertinentes, reveladoras 
de um pensamento reflexivo, 
crítico e criativo; 
- reflete sobre o seu trabalho e 
avalia-o adequadamente. 

 

O aluno: 
- identifica as ideias principais 
e a informação relevante em 
documentos curtos, com 
frases simples e vocabulário 
muito frequente e os seus 
elementos articulados de 
forma clara e pausada; 
- nem sempre revela 
relacionamento interpessoal 
adequado; 
- revela algum  interesse; 
- reflete sobre o seu trabalho 
mas nem sempre o avalia 
adequadamente. 

 

O aluno: 
- identifica com pouca 
frequência as ideias 
principais e a informação 
relevante em documentos 
curtos, com frases simples e 
vocabulário muito frequente 
e os seus elementos 
articulados de forma clara e 
pausada; 
- apresenta algumas 
dificuldades de 
relacionamento interpessoal; 
- revela pouco  interesse; 
- reflete sobre o seu trabalho 
mas não o avalia 
adequadamente. 
 

Conhecedor/sabedor/culto/informado: 

A,B,E,G,I,J  

Comunicador: A,B,D,E,H,I,J  

Questionador: A,B,D,E,F,G,I,J  

Crítico / Analítico: A,B,C,D,E,H  

Criativo: A,C,D,E,H,J 

Indagador/investigador: 

A,C,D,E,F,H,I 

Participativo/colaborador: B, C, D, E, F  

Sistematizador / organizador: A, B, C, 

E, F, I, J 

Respeitador do outro e da diferença: A, 

B, C, F, J  

Responsável e autónomo: C, D, E, F, 
G,I,J Interação e 

produção oral 

O aluno: 
- interage sempre com muita 
correção e pertinência em 
conversas curtas e estruturadas, 
com pronúncia suficientemente 
clara, tendo em conta o 
interlocutor e o seu discurso; 
- exprime-se sempre  com muita 
correção e pertinência para ser 

O aluno: 
- interage quase sempre com 
correção e pertinência em 
conversas curtas e estruturadas, 
com pronúncia suficientemente 
clara, tendo em conta o 
interlocutor e o seu discurso; 
- exprime-se quase sempre com 
correção e pertinência, de forma 

O aluno: 
- interage de forma muito 
simples, em conversas curtas e 
estruturadas, com pronúncia 
suficientemente clara, tendo 
em conta o interlocutor e o 
seu discurso; 
- exprime-se de forma simples, 
em monólogos curtos 

 O aluno: 
- interage pouco em 
conversas curtas, com 
pronúncia suficientemente  
clara, tendo em conta o 
interlocutor e o seu discurso; 
- exprime-se com 
dificuldade, de forma 
simples, em monólogos 
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entendido; 
- revela excelente  relacionamento 
interpessoal, agindo eticamente 
em função do bem comum, no 
respeito por si mesmo e pelo 
outro; 
- revela muito interesse, colocando 
sempre questões pertinentes, 
reveladoras de um pensamento 
reflexivo, crítico e criativo; 
- reflete sobre o seu trabalho e 
avalia-o sempre adequadamente. 

 

simples, em monólogos curtos 
preparados previamente, 
pronunciando as palavras de 
forma clara para ser entendido; 
- revela bom  relacionamento 
interpessoal, agindo eticamente 
em função do bem comum, no 
respeito por si mesmo e pelo 
outro; 
- revela interesse, colocando 
questões pertinentes, reveladoras 
de um pensamento reflexivo, 
crítico e criativo; 
- reflete sobre o seu trabalho e 
avalia-o adequadamente. 

preparados previamente, 
pronunciando as palavras de 
forma suficientemente clara 
para ser entendido; 
- nem sempre revela 
relacionamento interpessoal 
adequado; 
- revela algum  interesse; 
- reflete sobre o seu trabalho 
mas nem sempre o avalia 
adequadamente. 

 

curtos preparados 
previamente, pronunciando 
as palavras de forma 
suficientemente clara para 
ser entendido; 
- apresenta algumas 
dificuldades de 
relacionamento interpessoal; 
- revela pouco  interesse; 
- reflete sobre o seu trabalho 
mas não o avalia 
adequadamente. 

 

Compreensão 
escrita 

O aluno: 
- compreende/identifica de forma 
correta as ideias principais e a 
informação relevante em 
mensagens e textos simples e 
curtos; 
- revela excelente  relacionamento 
interpessoal, agindo eticamente 
em função do bem comum, no 
respeito por si mesmo e pelo 
outro; 
- revela muito interesse, colocando 
sempre questões pertinentes, 
reveladoras de um pensamento 
reflexivo, crítico e criativo; 
- reflete sobre o seu trabalho e 
avalia-o sempre adequadamente. 
 

O aluno: 
- compreende/identifica 
corretamente as ideias principais 
e a informação relevante em 
mensagens e textos simples e 
curtos, constituídos 
essencialmente por frases simples 
e vocabulário  frequente; 
- revela bom  relacionamento 
interpessoal, agindo eticamente 
em função do bem comum, no 
respeito por si mesmo e pelo 
outro; 
- revela interesse, colocando 
questões pertinentes, reveladoras 
de um pensamento reflexivo, 
crítico e criativo; 
- reflete sobre o seu trabalho e 
avalia-o adequadamente. 

O aluno: 
- compreende/identifica as 
ideias principais e a 
informação relevante em 
mensagens e textos simples e 
curtos, constituídos 
essencialmente por frases 
simples e vocabulário muito 
frequente; 
- nem sempre revela 
relacionamento interpessoal 
adequado; 
- revela algum  interesse; 
- reflete sobre o seu trabalho 
mas nem sempre o avalia 
adequadamente. 

 

O aluno: 
- compreende/identifica com 
dificuldade/pouca frequência 
as ideias principais e a 
informação relevante 
explícita em mensagens e 
textos simples e curtos, 
constituídos essencialmente 
por frases simples e 
vocabulário muito frequente; 
- apresenta algumas 
dificuldades de 
relacionamento interpessoal; 
- revela pouco  interesse; 
- reflete sobre o seu trabalho 
mas não o avalia 
adequadamente. 

Interação e 
produção escrita 

O aluno: 
-  escreve correspondência, com 
correção, utilizando vocabulário 
muito frequente e frases curtas, 
tendo em conta o interlocutor e o 
seu discurso; 
- escreve com correção textos em 
suportes diversos, respeitando 
sempre as convenções textuais; 

O aluno: 
-  escreve correspondência, com 
ligeiras incorreções, utilizando 
vocabulário muito frequente e 
frases curtas, tendo em conta o 
interlocutor e o seu discurso; 
- escreve textos em suportes 
diversos, respeitando quase 
sempre as convenções textuais; 

O aluno: 
-  escreve correspondência 
com algumas incorreções 
utilizando vocabulário muito 
frequente e frases curtas, 
tendo em conta o interlocutor 
e o seu discurso; 
- escreve, com pequenas 
incorreções, utilizando 

O aluno: 
-  escreve correspondência, 
com muitas incorreções, 
utilizando vocabulário muito 
frequente e frases curtas, 
tendo em conta o 
interlocutor e o seu discurso; 
- escreve textos com muitas 
incorreções. Nem sempre 
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- revela excelente  relacionamento 
interpessoal, agindo eticamente 
em função do bem comum, no 
respeito por si mesmo e pelo 
outro; 
- revela muito interesse, colocando 
sempre questões pertinentes, 
reveladoras de um pensamento 
reflexivo, crítico e criativo; 
- reflete sobre o seu trabalho e 
avalia-o sempre adequadamente. 

- revela bom  relacionamento 
interpessoal, agindo eticamente 
em função do bem comum, no 
respeito por si mesmo e pelo 
outro; 
- revela interesse, colocando 
questões pertinentes, reveladoras 
de um pensamento reflexivo, 
crítico e criativo; 
- reflete sobre o seu trabalho e 
avalia-o adequadamente. 

vocabulário muito frequente 
em frases curtas e articulando 
as ideias; 
- nem sempre revela 
relacionamento interpessoal 
adequado; 
- revela algum  interesse; 
- reflete sobre o seu trabalho 
mas nem sempre o avalia 
adequadamente. 

 

utiliza, em frases simples, 
vocabulário muito frequente 
e não articula as ideias; 
- apresenta algumas 
dificuldades de 
relacionamento interpessoal; 
- revela pouco  interesse; 
- reflete sobre o seu trabalho 
mas não o avalia 
adequadamente. 

 

De acordo com o artigo 18º do Dec. Lei 223-A/2018  

“2 - Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada ano ou ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho, em consonância com as Aprendizagens 

Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”.  

  

A Coordenadora de Departamento 

Helena Pires 
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