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DESEMPENHO POR DOMÍNIOS - LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM – 2 .º e 3.º CICLO 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS 
GERAIS DE 
AVALIAÇÃO 

DESCRITORES 

MUITO INSUFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BOM MUITO BOM 

Compreensão e 

Investigação 

(AC – A, B, C, I, 
F, G) 

 
(35%) 

Uso do 

Conhecimento 

 

Resolução de 

Problemas 

 

Comunicação 

 

Interação 

Não identifica nem 

compreende os conceitos 

sobre os temas 

trabalhados. Raramente 

pesquisa informação, 

mesmo com orientação, e 

não organiza as ideias. 

Não dá relevância às 

sugestões dos professores 

e dos seus pares. 

Nem sempre identifica e 

raramente compreende os 

conceitos sobre os temas 

trabalhados. Pesquisa 

informação, com 

orientação, mas nem 

sempre organiza as ideias 

de forma clara. Nem 

sempre dá relevância às 

sugestões dos professores 

e dos seus pares. 

Identifica, mas nem 
sempre compreende os 
conceitos sobre os temas 
trabalhados, pesquisando, 
planificando e organizando 
a informação de forma 
clara e objetiva, mas com 
alguma orientação. Dá 
alguma relevância às 
sugestões dos professores 
e dos seus pares. 

Compreende os conceitos 

sobre os temas 

trabalhados, com 

facilidade, pesquisando, 

planificando e organizando 

a informação de forma  

clara, objetiva e 

autónoma. Dá relevância 

às sugestões dos 

professores e dos seus 

pares. 

Compreende plenamente os 

conceitos sobre os temas 

trabalhados, pesquisando, 

planificando e organizando a 

informação de forma crítica, 

clara, objetiva e autónoma. 

Tem em conta as sugestões dos 

professores e dos seus pares, 

aplicando-as a novas situações. 

Experimentação 

e Reflexão 

(AC – A, B, C, 
D, E, I, F, G, J) 

 
(35%) 

Não aplica conceitos, 

procedimentos e técnicas 

básicos nem gere as 

tarefas. Não colabora 

nem interage com 

tolerância, não 

demonstrando 

flexibilidade perante 

diferentes pontos de 

vista. 

Nem sempre aplica 

conceitos, procedimentos 

e técnicas básicos nem 

gere as tarefas de forma 

responsável e eficiente. 

Raramente colabora e 

interage com tolerância, 

demonstrando pouca 

flexibilidade perante 

diferentes pontos de vista. 

Aplica conceitos, 

procedimentos e técnicas 

básicos, gerindo as tarefas 

de forma responsável, mas 

nem sempre eficiente. 

Nem sempre colabora e 

interage com tolerância, 

embora demonstre alguma 

flexibilidade perante 

diferentes pontos de vista. 

Mobiliza conceitos, 

procedimentos e técnicas 

através de uma gestão de 

tarefas responsável e 

eficiente. Colabora e 

interage com tolerância e 

reformula posições 

considerando diferentes 

pontos de vista. 

Mobiliza plenamente conceitos, 

procedimentos e técnicas 

através de uma gestão de 

tarefas responsável, eficiente e 

eficaz. Negoceia, colabora e 

interage com tolerância e 

reformula posições considerando 

diferentes pontos de vista. 

Criação e 

Inovação 

(AC – A, B, C, 
D, E, I, F, G, H) 

 
(20%) 

Não apresenta o projeto. 

Não desenvolve ideias e 

soluções. Não expressa 

raciocínios e 

procedimentos. 

Nem sempre apresenta o 

resultado do projeto, com 

clareza e rigor (científico, 

técnico, estético e 

linguístico), nem 

desenvolve ideias e 

soluções de forma criativa. 

Nem sempre expressa 

raciocínios e 

procedimentos. 

Apresenta o resultado do 

projeto com alguma 

clareza e rigor (científico, 

técnico, estético e 

linguístico), expondo 

ideias, nem sempre 

criativas. Expressa 

raciocínios e 

procedimentos adequados 

em contextos específicos 

de comunicação.  

Apresenta, de forma 

estruturada, o resultado 

do projeto com clareza e 

rigor (científico, técnico, 

estético e linguístico), 

expondo ideias criativas, 

mas nem sempre 

inovadoras. Expressa 

raciocínios e 

procedimentos adequados 

a diferentes contextos de 

comunicação. 

Apresenta, de forma 

estruturada, o resultado do 

projeto com clareza e rigor 

(científico, técnico, estético e 

linguístico), expondo ideias e 

soluções inovadoras e criativas. 

Expressa raciocínios e 

procedimentos de forma 

competente e adequada aos 

diferentes contextos de 

comunicação. 

Áreas de Competências do PERFIL dos ALUNOS (AC): A – Linguagens e Textos; B – Informação e Comunicação; C - Raciocínio e Resolução de Problemas; D – Pensamento Crítico e Pensamento Criativo; E – 
Relacionamento Interpessoal; F – Desenvolvimento Pessoal e Autonomia; G – Bem-estar, Saúde e Ambiente; H – Sensibilidade estética e Artística; I – Saber Científico, Técnico e Tecnológico; J – Consciência e 
Domínio do Corpo   


