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DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS GERAIS DE 

AVALIAÇÃO 
Perfil de Aprendizagem 

Não Adquiriu Em aquisição Adquiriu 

Compreensão 
Crítica do 
Mundo 

(25%) 

 

 Uso do 

Conhecimento 

 

 Resolução de 

Problemas 

 

 Comunicação 

 

 Interação 

• Ainda não consegue aplicar os 
conceitos, sobre os temas trabalhados. 

• Revela pouca/nenhuma compreensão 
crítica do Mundo. 

• Raramente/nunca evidencia algum 
espírito crítico nos comentários e 
opiniões que dá. 

• Consegue mobilizar a aplicar os 
conceitos sobre os temas 
trabalhados. 

• Revela alguma compreensão crítica 
do Mundo, embora não fundamente 
e/ou sustente as suas intervenções 
com regularidade. 

• Evidencia algum espírito crítico nos 
comentários e opiniões que dá. 

• Consegue mobilizar a aplicar os 
conceitos com facilidade sobre os 
temas trabalhados. 

• Revela compreensão crítica do 
Mundo, fundamentando e 
sustentando as suas intervenções. 

• Evidencia espírito crítico nos 
comentários e opiniões que dá, 
fundamentando-as. 

Problematização 
e Investigação 

(25%) 
 

 

• Ainda não consegue organizar a 
informação pesquisada. 

• Raramente retira conclusões e 
fundamenta as suas opiniões/opções. 

• Não define  estratégias adequadas à 
investigação. 

• Consegue pesquisar e organizar a 
informação. 

• Retira conclusões e fundamenta as 
suas opiniões/opções, ainda com 
alguma dificuldade. 

• Define  algumas estratégias 
adequadas à investigação 

• Consegue pesquisar e organizar a 
informação de forma crítica. 

• Retira conclusões e fundamenta as 
suas opiniões/opções com 
regularidade. 

• Define  estratégias adequadas à 
investigação 

Criação, 
Intervenção e 

Inovação 
(25%) 

 

  

• Ainda não consegue resolver 
problemas. 

• Ainda não reflete sobre as sugestões 
dadas. 

•  Ainda não desenvolve ideias e 
soluções de forma criativa. 

• Usa materiais e instrumentos 
tecnológicos com alguma dificuldade. 

• Raramente/Não formula propostas de 
solução para os  desafios/ problemas 
apresentados 

• Consegue resolver problemas. 

• Nem sempre reflete sobre as 
sugestões dadas. 

• Desenvolve algumas ideias e 
soluções de forma criativa. 

• Usa alguns materiais e instrumentos 
tecnológicos com alguma facilidade. 

• Formula propostas de solução para 
os desafios/problemas 
apresentados, embora com alguma 
dificuldade. 
 

• Revela pensamento crítico na 
resolução de problemas. 

• Reflete sobre as sugestões dada 
melhorando o seu desempenho. 

• Desenvolve novas ideias e soluções de 
forma criativa 

• Usa materiais e instrumentos 
tecnológicos de forma eficaz. 

• Formula propostas de solução para os 
desafios/problemas apresentados 

Colaboração e 
Autorregulação 

(25%) 
 

 

• Ainda não reflete sobre a sua 
aprendizagem. 

• Ainda não demonstra capacidade de 
trabalhar em equipa. 

• Ainda não revela uma atitude 
adequada em contextos de 
cooperação, partilha e colaboração. 

• Revela dificuldades ao nível do 
relacionamento interpessoal. 

• Reflete sobre a sua aprendizagem. 

• Revela capacidade de trabalhar em 
equipa 

• Nem sempre revela uma atitude 
adequada em contextos de 
cooperação, partilha e colaboração. 

• Ainda revela algumas dificuldades 
ao nível do relacionamento 
interpessoal. 

• Reflete sobre a sua aprendizagem, 
procurando aprofundá-la. 

• Revela grande capacidade de 
trabalhar em equipa. 

• Revela uma atitude adequada em 
contextos de cooperação, partilha e 
colaboração. 

• Não revela dificuldades ao nível do 
relacionamento interpessoal. 

 


