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Desempenho por Domínios – LÍNGUA PORTUGUESA – CEF 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS GERAIS 

DE AVALIAÇÃO 

DESEMPENHO POR DOMÍNIOS 

Muito Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

ORALIDADE 
(20%) 

 
(AC – A, B, C, D, E, F, 

G, H, I, J) 

 

✓ Uso do 
Conhecimento 

 

✓ Resolução de 
problemas 

 

✓ Comunicação 
 

✓ Interação 

Revela muitas 
dificuldades ao nível da 
expressão oral, da 
compreensão, da síntese 
e da interpretação de 
textos orais, utilizando 
vocabulário muito 
restritivo, incorreto e 
com imprecisões. 

Revela dificuldades ao 
nível da expressão oral, 
da compreensão, da 
síntese e da interpretação 
de textos orais, utilizando 
vocabulário restritivo e, 
por vezes, incorreto e 
com imprecisões. 

Revela alguma facilidade 
ao nível da expressão oral, 
da compreensão, da 
síntese e da interpretação 
de textos orais, utilizando 
vocabulário variado, mas, 
ainda, com algumas 
incorreções e imprecisões. 

Revela facilidade ao nível da 
expressão oral, da 
compreensão, da síntese e 
da interpretação de textos 
orais, utilizando vocabulário 
variado com poucas 
incorreções e imprecisões. 

Revela muita facilidade ao 
nível da expressão oral, da 
compreensão, da síntese e 
da interpretação de textos 
orais, utilizando vocabulário 
variado sem revelar 
incorreções e imprecisões. 

LEITURA E 
EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

(35%) 
 

(AC – A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J) 

Revela muitas 
dificuldades ao nível da 
leitura, compreensão e 
interpretação de textos 
escritos, não 
conseguindo distinguir e 
conhecer as 
características dos 
diferentes modos e 
géneros literários. 

Revela dificuldades ao 
nível da leitura, 
compreensão e 
interpretação de textos 
escritos, não conseguindo 
ainda distinguir e 
conhecer 

as características dos 

diferentes modos e géneros 

literários. 

Revela alguma facilidade ao 
nível da leitura, compreensão 
e interpretação de textos 
escritos, conseguindo 
distinguir e conhecer 
algumas características dos 
diferentes modos e géneros 
literários. 

Revela facilidade ao nível da 
leitura, compreensão e 
interpretação de textos 
escritos, conseguindo 
distinguir e conhecer, com 
facilidade, as características 
dos diferentes modos e 
géneros literários. 

Revela muita facilidade ao 
nível da leitura, 
compreensão e 
interpretação de textos 
escritos, conseguindo 
distinguir e conhecer, com 
facilidade todas as 
características dos 
diferentes modos e géneros 
literários. 

GRAMÁTICA 
(20%) 

 
(AC – A, B, C, D, E, F, 

G, H, I, J) 

Revela um domínio muito 
reduzido de 
conhecimentos, ao nível 
dos conteúdos      e das 
regras gramaticais da 
língua. 

Revela um domínio reduzido 
de conhecimentos, ao nível 
dos conteúdos e das regras 
gramaticais da língua. 

Revela um domínio razoável 
de conhecimentos, ao nível 
dos conteúdos   e das regras 
gramaticais da língua. 

Revela um bom domínio de 
conhecimentos, ao nível 
dos conteúdos e das regras 
gramaticais da língua. 

Revela um excelente 
domínio de conhecimentos, 
ao nível dos conteúdos e 
das regras gramaticais da 
língua. 

ESCRITA 
(25%) 

 
(AC – A, B, C, D, E, F, 

G, H, I, J) 

Revela muitas 
dificuldades ao nível da 
escrita de textos, no que 
respeita ao 
tema/finalidade, 
coerência/coesão, 
sintaxe, pontuação e 
ortografia. 

Revela dificuldades ao 
nível da    escrita de 
textos, no que respeita 
ao tema/finalidade, 
coerência/coesão, 
sintaxe, pontuação e 
ortografia. 

Revela alguma facilidade 
ao nível da escrita de 
textos, no que respeita 
ao tema/finalidade, 
coerência/coesão, 
sintaxe, pontuação e 
ortografia. 

Revela facilidade ao nível 
da escrita de textos, no 
que respeita ao 
tema/finalidade, 
coerência/coesão, 
sintaxe, pontuação e 
ortografia. 

Revela muita facilidade ao 
nível da escrita de textos, 
no que respeita ao 
tema/finalidade, 
coerência/coesão, 
sintaxe, pontuação e 
ortografia. 
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Desempenho por Domínios – INGLÊS - FRANCÊS – CEF 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS GERAIS 

DE AVALIAÇÃO 

DESEMPENHO POR DOMÍNIOS 

Muito Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

COMUNICAÇÃO 
ORAL 
(40%) 

 
(AC – A, B, C, D, E, 

F, G, H, I, J) 

✓ Uso do 
Conhecimento 
 

✓ Resolução de 
problemas 
 

✓ Comunicação 
 

✓ Interação 

Revela muita dificuldade 
em comunicar oralmente e 
comete sistematicamente 
erros linguísticos que 
comprometem globalmente 
a compreensão da 
mensagem. 

Revela dificuldade em 
comunicar oralmente e 
comete erros linguísticos que 
comprometem globalmente a 
compreensão da mensagem. 

Consegue comunicar 
oralmente, cometendo erros 
linguísticos que comprometem 
parcialmente a compreensão 
da mensagem. 

Revela facilidade em 
comunicar oralmente, 
embora cometa imprecisões 
linguísticas que não 
comprometem a compreensão 
da mensagem. 

Consegue comunicar 
oralmente com muita 
facilidade e com correção 
linguística. 

COMUNICAÇÃO 
ESCRITA 

(40%) 
 

(AC – A, B, C, D, E, 
F, G, H, I) 

Revela muita dificuldade 
em comunicar por escrito e 
comete, sistematicamente, 
erros linguísticos que 
comprometem globalmente 
a compreensão da 
mensagem. 

Revela dificuldade em 
comunicar por escrito e 
comete erros linguísticos que 
comprometem globalmente a 
compreensão da mensagem. 
 

Consegue comunicar por 
escrito, cometendo erros 
linguísticos que comprometem 
parcialmente a compreensão 
da mensagem. 

Revela facilidade em 
comunicar por escrito, 
embora cometa imprecisões 
linguísticas que não 
comprometem a compreensão 
da mensagem. 

Consegue comunicar por 
escrito com muita 
facilidade e com correção 
linguística. 

COMPETÊNCIA 
ESTRATÉGICA 

(20%) 
 

(AC – C, D, E, F) 

 
 

Não utiliza conhecimentos 
prévios da língua nem a sua 
experiência pessoal para 
comunicar, não 
reconhecendo diferentes 
estratégias de comunicação 
e adotando uma atitude 
passiva e desinteressada 
perante a própria 
aprendizagem e pelas 
atividades. 

Raramente utiliza 
conhecimentos 
prévios da língua e a sua 
experiência pessoal para 
comunicar e não reconhece 
diferentes estratégias de 
comunicação, mesmo com 
orientação. 
Tem uma atitude passiva e 
raramente se envolve na 
própria aprendizagem e nas 
atividades. 

Utiliza conhecimentos prévios 
da língua, mas nem sempre a 
sua experiência pessoal para 
comunicar. Reconhece 
diferentes estratégias de 
comunicação, mas não as 
adequa ao contexto sem 
orientação. 
Tem uma atitude ativa perante 
a própria aprendizagem e as 
atividades, mas ainda 
demonstra pouca autonomia. 

Utiliza conhecimentos prévios 
da língua e a sua experiência 
pessoal para comunicar 
eficazmente e reconhece 
diferentes estratégias de 
comunicação, mas nem 
sempre as adequa ao 
contexto. 
Tem uma atitude ativa e 
autónoma perante a própria 
aprendizagem e as 
atividades. 

Utiliza conhecimentos 
prévios da língua e a sua 
experiência pessoal para 
comunicar eficazmente e 
reconhece diferentes 
estratégias de 
comunicação, adequando-as 
ao contexto. 
Tem uma atitude proativa, 
autónoma e persistente 
perante a própria 
aprendizagem e as 
atividades. 
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Desempenho por Domínios – CIDADANIA E MUNDO ATUAL – CEF 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS 
GERAIS DE 
AVALIAÇÃO 

DESEMPENHO POR DOMÍNIOS 

Muito Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

CONCEITOS E 
PROCEDIMENTOS 

40 % 
✓ Uso do 
Conhecimento 
 
 
✓ Resolução de 
problemas 
 
 
✓ Comunicação 
 
 
✓ Interação 

Raramente identifica e 
compreende conceitos, 
mesmo com orientação. 

Identifica os conceitos, 
mas nem sempre os 
compreende, mesmo com 
orientação. 

Identifica e compreende 
conceitos e relacionando-
os apenas com alguma 
orientação. 

Identifica, compreende e 
relaciona os diferentes 
conceitos com algumas 
imprecisões. 

Identifica, compreende e 
relaciona os diferentes 
conceitos. 

APLICAÇÃO DE 
CONHECIMENTOS 

40% 

Raramente aplica 
conceitos, técnicas e 
procedimentos básicos e 
raramente seleciona 
dados básicos de forma a 
aplicá-los na tarefa 
proposta. 

Nem sempre aplica 
conceitos, técnicas e 
procedimentos e nem 
sempre seleciona alguns 
dados básicos de forma a 
aplicá-los na tarefa 
proposta. 

Aplica conceitos, técnicas 
e procedimentos básicos e 
seleciona os dados 
essenciais de forma a 
aplicá-los na tarefa 
proposta. 

Mobiliza corretamente 
conceitos, técnicas e 
procedimentos e seleciona 
os 
dados de forma a aplicá-
los na tarefa proposta. 

Mobiliza criteriosamente 
conceitos, técnicas e 
procedimentos e seleciona 
os dados de forma a aplicá-
los na tarefa proposta. 

COMUNICAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO 

20% 

Comunica e interage de 
uma forma desajustada 
ao contexto. 

Comunica e interage com 
alguma dificuldade, 
afastando-se por vezes do 
contexto. 

Comunica e interage com 
algumas gafes, no entanto 
não se afasta do contexto. 

Comunica e interage de 
uma forma clara nas 
diferentes situações. 

Excelente capacidade de 
comunicar e interagir nas 
diferentes situações. 
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Desempenho por Domínios – HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO – CEF 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS 
GERAIS DE 
AVALIAÇÃO 

DESEMPENHO POR DOMÍNIOS 

Muito Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 
CONCEITOS E 

PROCEDIMENTOS 
40 % ✓ Uso do 

Conhecimento 
 
 
✓ Resolução de 
problemas 
 
 
✓ Comunicação 
 
 
✓ Interação 

Raramente identifica e 
compreende conceitos, 
mesmo com 
orientação. 

Identifica os conceitos, 
mas nem sempre os 
compreende, mesmo com 
orientação. 
 

Identifica e compreende 
conceitos e relacionando-
os apenas com alguma 
orientação 
 

Identifica, compreende e 
relaciona os diferentes 
conceitos com algumas 
imprecisões. 

Identifica, compreende e 
relaciona os diferentes 
conceitos. 

APLICAÇÃO DE 
CONHECIMENTOS 

40% 

Raramente aplica 
conceitos, técnicas e 
procedimentos básicos 
e raramente seleciona 
dados básicos de forma 
a aplicá-los na tarefa 
proposta. 

Nem sempre aplica 
conceitos, técnicas e 
procedimentos e nem 
sempre seleciona alguns 
dados básicos de forma a 
aplicá-los na tarefa 
proposta. 

Aplica conceitos, técnicas 
e procedimentos básicos e 
seleciona os dados 
essenciais de forma a 
aplicá-los na tarefa 
proposta. 

Mobiliza corretamente 
conceitos, técnicas e 
procedimentos e seleciona 
os 
dados de forma a aplicá-
los na tarefa proposta. 

Mobiliza criteriosamente 
conceitos, técnicas e 
procedimentos e seleciona 
os dados de forma a aplicá-
los na tarefa proposta. 

COMUNICAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO 

20% 

Comunica e interage 
de uma forma 
desajustada ao 
contexto. 

Comunica e interage com 
alguma dificuldade, 
afastando-se por vezes do 
contexto. 

Comunica e interage com 
algumas gafes, no entanto 
não se afasta do contexto. 

Comunica e interage de 
uma forma clara nas 
diferentes situações. 

Excelente capacidade de 
comunicar e interagir nas 
diferentes situações. 

 



 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTÓNIO DE ATAÍDE 

 ANO LETIVO 2022-2023 | Castanheira do Ribatejo 

 

Desempenho por Domínios – TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – CEF 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS 
GERAIS DE 
AVALIAÇÃO 

DESEMPENHO POR DOMÍNIOS 

Muito Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

INVESTIGAR E 
PESQUISAR 

20% 

 
✓ Uso do 
Conhecimento 
 
 
✓ Resolução de 
problemas 
 
 
✓ Comunicação 
 
 
✓ Interação 

Ao pesquisar não aplica 
corretamente os critérios 
e/ou não seleciona 
informação de forma 
lógica, mesmo com 
orientação. 
 
Ao investigar, não tem em 
conta as orientações e 
não adota uma atitude 
adequada no uso das 
tecnologias, ambientes e 
serviços digitais. 
 

Ao pesquisar, selecionar e 
organizar informação de 
diversas fontes, não o faz 
de modo satisfatório, nem 
realiza de modo correto a 
análise de informação, 
mesmo com orientação. 
 
Ao investigar, sob 
orientação, raramente 
adota uma atitude 
adequada no uso das 
tecnologias, ambientes e 
serviços digitais. 

Pesquisa, seleciona e 
organiza informação 
relevante de diversas 
fontes, de modo 
satisfatório e realiza 
minimamente a análise de 
informação. 
 
Ao investigar, sob 
orientação, adota uma 
atitude responsável no 
uso das tecnologias, 
ambientes e serviços 
digitais. 

Pesquisa, seleciona, 
organiza e analisa 
informação de diversas 
fontes com alguma 
autonomia. 
 
Ao investigar, com 
alguma orientação, adota 
uma atitude responsável 
no uso das tecnologias, 
ambientes e serviços 
digitais. 

Pesquisa, seleciona, 
organiza e analisa 
informação de diversas 
fontes com bastante 
autonomia. 
 
Ao investigar adota 
naturalmente uma atitude 
critica e responsável no 
uso das tecnologias, 
ambientes e serviços 
digitais. 

CRIAR E 
INOVAR 

60% 

Ao explorar ideias e 
desenvolver o 
pensamento 
computacional, mesmo 
com orientação, não o faz 
de forma lógica e/ou nem 
produz artefactos digitais 
criativos com base nas 
estratégias e ferramentas 
digitais de apoio à 
criatividade. 
 
Ao criar, não tem em 
conta as orientações e 
não adota uma atitude 
adequada no uso das 
tecnologias, ambientes e 
serviços digitais. 

Ao explorar ideias e 
desenvolver o 
pensamento 
computacional, mesmo 
com orientação, não o faz 
de modo satisfatório, 
raramente produzindo 
artefactos digitais 
criativos com base nas 
estratégias e ferramentas 
digitais de apoio à 
criatividade. 
 
Ao criar, sob orientação, 
raramente adota uma 
atitude adequada no uso 
das tecnologias, 
ambientes e serviços 
digitais. 
 

Explora ideias e 
desenvolve o pensamento 
computacional com 
orientação, produzindo 
artefactos digitais 
criativos, utilizando de 
modo satisfatório 
estratégias e ferramentas 
digitais de apoio à 
criatividade e de forma 
cooperativa. 
 
Ao criar, sob orientação, 
adota uma atitude 
responsável no uso das 
tecnologias, ambientes e 
serviços digitais. 

Explora frequentemente 
as ideias e desenvolve o 
pensamento 
computacional, 
produzindo artefactos 
digitais criativos, 
utilizando estratégias e 
ferramentas digitais de 
apoio à criatividade, com 
alguma autonomia e de 
forma cooperativa. 
 
Ao criar, com alguma 
orientação, adota uma 
atitude responsável no 
uso das tecnologias, 
ambientes e serviços 
digitais. 

Explora criticamente as 
ideias e desenvolve o 
pensamento 
computacional, 
produzindo artefactos 
digitais criativos, 
utilizando estratégias e 
ferramentas digitais de 
apoio à criatividade, com 
autonomia e de forma 
cooperativa. 
 
 
Ao criar adota 
naturalmente uma atitude 
critica e responsável no 
uso das tecnologias, 
ambientes e serviços 
digitais. 
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COLABORAR E 
COMUNICAR 

20% 

Ao utilizar as ferramentas 
de comunicação, mesmo 
com orientação, não o faz 
de forma lógica e/ou não 
participa em ambientes 
colaborativos. 
 
Ao colaborar e comunicar, 
não tem em conta as 
orientações e não adota 
uma atitude adequada no 
uso das tecnologias, 
ambientes e serviços 
digitais. 
 

Ao utilizar as ferramentas 
de comunicação, mesmo 
com orientação, não o faz 
de modo satisfatório, 
participando raramente 
e/ou de forma pouco 
lógica em ambientes 
colaborativos. 
 
Ao colaborar e comunicar, 
sob orientação, 
raramente adota uma 
atitude adequada no uso 
das tecnologias, 
ambientes e serviços 
digitais. 

Utiliza as ferramentas de 
comunicação, com 
orientação, participando 
de modo satisfatório em 
ambientes colaborativos. 
 
Ao colaborar e comunicar, 
sob orientação, adota 
uma atitude responsável 
no uso das tecnologias, 
ambientes e serviços 
digitais. 
 

Utiliza frequentemente as 
ferramentas de 
comunicação, 
participando com 
facilidade e alguma 
autonomia em ambientes 
colaborativos. 
 
Ao colaborar e comunicar, 
com alguma orientação, 
adota uma atitude 
responsável no uso das 
tecnologias, ambientes e 
serviços digitais. 

Utiliza naturalmente as 
ferramentas de 
comunicação, 
participando com 
bastante facilidade e 
autonomia em ambientes 
colaborativos. 
 
Ao colaborar e comunicar 
adota naturalmente uma 
atitude critica e 
responsável no uso das 
tecnologias, ambientes e 
serviços digitais. 

Domínio 
Transversal 

Segurança, Responsabilidade e Respeito em Ambientes Digitais 
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Desempenho por Domínios – EDUCAÇÃO FÍSICA – CEF 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS 
GERAIS DE 
AVALIAÇÃO 

DESEMPENHO POR DOMÍNIOS 

Muito Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

ATIVIDADE 
FÍSICA 

85% 
 
✓ Uso do 
Conhecimento 
 
 
✓ Resolução de 
problemas 
 
 
✓ Comunicação 
 
 
✓ Interação 
 

Não realiza a maioria das 
componentes críticas dos 
gestos técnicos 
específicos das 
modalidades; 
 
Não consegue aplicar os 
conceitos abordados. 
 

Realiza com dificuldade 
algumas das componentes 
críticas dos gestos 
técnicos específicos das 
modalidades; 
 
Só consegue aplicar os 
conceitos abordados em 
situações muito simples e 
idênticas às propostas. 

Realiza as componentes 
críticas essenciais dos 
gestos técnicos 
específicos das 
modalidades; 
 
Compreende 
satisfatoriamente os 
conceitos abordados e 
aplica-os em situações 
novas, mas de simples 
solução. 

- Realiza corretamente a 
maioria das componentes 
críticas dos gestos 
técnicos específicos das 
modalidades; 
 
- Compreende os 
conceitos abordados e 
aplica-os em situações 
novas. 

Realiza corretamente 
todas as componentes 
críticas dos gestos 
técnicos específicos das 
modalidades; 
 
Compreende os conceitos 
abordados e aplica-os em 
situações novas, ainda 
que complexas. 

APTIDÃO FÍSICA 
10% 

Apresenta dificuldades na 
realização dos testes de 
condição física da bateria 
FitEscola não conseguindo 
alcançar a Zona Saudável 
em qualquer teste. 

Apresenta dificuldades na 
realização de grande 
parte dos testes de 
condição física da bateria 
FitEscola não conseguindo 
alcançar a Zona Saudável. 

Apresenta dificuldades na 
realização de alguns dos 
testes de condição física 
da bateria FitEscola não 
conseguindo alcançar a 
Zona Saudável. 

Apresenta facilidade na 
realização de quase todos 
os testes de condição 
física da bateria 
FitEscola, conseguindo 
alcançar a Zona Saudável 
em quase todos os testes. 

Revela total facilidade na 
realização dos testes de 
condição física da bateria 
FitEscola alcançando a 
Zona Saudável em todos 
os testes. 

CONHECIMENTOS 
5% 

Revela total falta de 
conhecimentos em 
relação às capacidades 
físicas bem como a 
fatores associados a 
estilos de vida saudáveis. 
 

Revela alguma falta de 
conhecimentos em 
relação às capacidades 
físicas bem como a 
fatores associados a 
estilos de vida saudáveis. 

Revela conhecimentos em 
relação às capacidades 
físicas bem como a 
fatores associados a 
estilos de vida saudáveis. 
 

Revela muitos 
conhecimentos em 
relação às capacidades 
físicas bem como a 
fatores associados a 
estilos de vida saudáveis. 

Revela um total 
conhecimento das 
capacidades físicas bem 
como a fatores associados 
a estilos de vida 
saudáveis. 
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Desempenho por Domínios – MATEMÁTICA APLICADA – CEF 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS 
GERAIS DE 
AVALIAÇÃO 

DESEMPENHO POR DOMÍNIOS 

Muito Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

CONHECIMENTOS 
MATEMÁTICOS 

40%  
✓ Uso do 
Conhecimento 
 
 
✓ Resolução de 
problemas 
 
 
✓ Comunicação 
 
 
✓ Interação 

 

Não compreende e não 
utiliza conhecimentos 
matemáticos. 

Revela dificuldades na 
compreensão de 
conceitos e na aplicação 
de procedimentos e 
métodos matemáticos. 

Consegue compreender 
conceitos essenciais, 
embora revele 
dificuldades na aplicação 
de procedimentos e 
métodos matemáticos. 

Consegue compreender 
conceitos essenciais e 
aplicar procedimentos e 
métodos matemáticos. 

Consegue compreender e 
mobilizar conceitos a 
novas situações, 
aplicando procedimentos 
e métodos matemáticos. 

CAPACIDADES 
MATEMÁTICAS 
TRANSVERSAIS 

40% 

Não consegue desenvolver 
capacidades matemáticas 
transversais. 

Revela dificuldades em 
desenvolver capacidades 
matemáticas transversais. 

Revela, ainda, algumas 
dificuldades em 
desenvolver as 
capacidades matemáticas 
transversais. 

Consegue desenvolver 
com facilidade as 
capacidades matemáticas 
transversais. 

Consegue desenvolver 
com bastante facilidade 
as capacidades 
matemáticas transversais. 

CAPACIDADES E 
ATITUDES GERAIS 

TRANSVERSAIS 
20% 

Não consegue, de forma 
transversal, desenvolver e 
demonstrar capacidades e 
atitudes gerais. 

Revela dificuldades em, 
de forma transversal, 
desenvolver e demonstrar 
capacidades e atitudes 
gerais. 

Revela ainda, algumas 
dificuldades em, de forma 
transversal, desenvolver e 
demonstrar capacidades e 
atitudes gerais. 

Consegue com facilidade, 
e de forma transversal, 
desenvolver e demonstrar 
capacidades e atitudes 
gerais. 

Consegue com bastante 
facilidade, e de forma 
transversal, desenvolver e 
demonstrar capacidades e 
atitudes gerais. 

 
5º e 7º anos: 

Capacidades Matemáticas Transversais: Resolução de problemas, raciocínio matemático, comunicação matemática, representações matemáticas, conexões matemáticas e pensamento 
computacional.  

Capacidades e atitudes gerais transversais: Pensamento crítico, criatividade, colaboração, autorregulação, autoconfiança, perseverança, iniciativa, autonomia e valorização do papel do 
conhecimento 

6º, 8º e 9º anos: 
Capacidades Matemáticas Transversais: Resolução de problemas, raciocínio matemático e comunicação matemática 
Capacidades e atitudes gerais transversais: Pensamento crítico, criatividade, colaboração, autorregulação, autoconfiança, perseverança, iniciativa, autonomia e valorização do papel do 
conhecimento 
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Desempenho por Domínios – ATIVIDADES ECONÓMICAS – CEF 

 

  

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS GERAIS 

DE AVALIAÇÃO 

DESEMPENHO POR DOMÍNIOS 

Muito Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

CONCEITOS E 
PROCEDIMENTOS 

40% 
✓ Uso do 
Conhecimento 
 
 
✓ Resolução de 
problemas 
 
 
✓ Comunicação 
 
 
✓ Interação 

Não adquiriu conceitos 
nem aplica procedimentos 
inerentes ao estudo das 
atividades económicas. 

Ainda não adquiriu 
conceitos nem aplica 
(ainda) procedimentos 
inerentes ao estudo 
das atividades 
económicas. 

Adquiriu alguns 
conceitos e aplica 
alguns procedimentos 
inerentes ao estudo 
das atividades 
económicas. 

Adquiriu conceitos 
fundamentais e 
aplica procedimentos 
inerentes ao estudo 
das atividades 
económicas. 

Adquiriu os conceitos e 
aplica com eficiência os 
procedimentos inerentes 
ao estudo das atividades 
económicas. 

APLICAÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

40% 

Não aplica o conhecimento 
inerente ao estudo das 
atividades económicas. 

Ainda não aplica o 
conhecimento 
inerente ao estudo das 
atividades 
económicas. 

Aplica algum 
conhecimento 
inerente ao estudo 
das atividades 
económicas. 

Aplica o 
conhecimento 
fundamental inerente 
ao estudo das 
atividades 
económicas. 

Aplica com eficiência o 
conhecimento inerente 
ao estudo das atividades 
económicas, 
mobilizando-o para 
novas situações. 

COMUNICAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO 

20% 

Não adquiriu a capacidade 
de interagir em diferentes 
situações nem de 
participar/ colaborar nas 
atividades. 

Ainda não adquiriu a 
capacidade de 
interagir em 
diferentes situações 
nem de participar/ 
colaborar nas 
atividades. 

Adquiriu alguma 
capacidade de 
interagir em 
diferentes situações e 
de participar/ 
colaborar nas 
atividades. 

Adquiriu a 
capacidade de 
interagir em 
diferentes situações 
e de participar/ 
colaborar nas 
atividades. 

Adquiriu com eficiência 
a capacidade de 
interagir em diferentes 
situações, assim como de 
participar/ colaborar 
ativamente nas 
atividades. 



 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTÓNIO DE ATAÍDE 

 ANO LETIVO 2022-2023 | Castanheira do Ribatejo 

 

Desempenho por Domínios – DISCIPLINAS TÉCNICAS (SRB, SERB e SCBM) 
CEF de EMPREGADO DE RESTAURANTE/BAR 

 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS 
GERAIS DE 
AVALIAÇÃO 

DESEMPENHO POR DOMÍNIOS 

Muito Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

CONCEITOS E 
PROCEDIMENTOS 

20% 

✓ Uso do 
Conhecimento 
 
 
✓ Resolução de 
problemas 
 
 
✓ Comunicação 
 
 
✓ Interação 

Raramente identifica e 
compreende conceitos, 
técnicas e 
procedimentos, mesmo 
com orientação. 

Identifica conceitos, 
técnicas e procedimentos, 
mas nem sempre os 
compreende, mesmo com 
orientação. 

Identifica e compreende 
conceitos, técnicas e 
procedimentos, 
relacionando-os apenas 
com alguma orientação. 

Identifica e compreende 
conceitos, técnicas e 
procedimentos e 
relaciona-os com algumas 
imprecisões. 

Identifica, compreende e 
relaciona conceitos, 
técnicas e procedimentos. 

EXPERIMENTAÇÃO 
E REFLEXÃO 

30% 

Não planifica nem 
organiza e raramente 
executa tarefas 
especificas, mesmo com 
orientação. 
Não reflete sobre a 
tarefa nem toma 
decisões para a sua 
melhoria, mesmo quando 
solicitado. 

Nem sempre planifica, 
organiza e executa tarefas 
especificas, mesmo com 
orientação. 
Nem sempre reflete sobre 
a tarefa. Toma decisões 
para a melhoria do 
mesmo, apenas quando 
solicitado. 

Planifica, organiza e 
executa tarefas 
especificas, com 
orientação. 
Reflete sobre a tarefa e 
toma algumas decisões, 
tendo em vista a melhoria 
do mesmo, com 
orientação. 

Planifica, organiza e 
executa tarefas 
especificas, com 
autonomia. 
Reflete sobre a tarefa e 
toma decisões tendo em 
vista a melhoria do mesmo 

Planifica, organiza e 
executa tarefas especificas, 
atingindo o resultado 
pretendido, com autonomia. 
Reflete sobre a tarefa e 
toma decisões tendo em 
vista a melhoria do mesmo, 
adotando uma atitude 
crítica persistente. 

CRIAÇÃO E 
INOVAÇÃO 

20% 

 
Raramente identifica o 
problema e não 
apresenta ideias e 
soluções para o mesmo. 

 
Nem sempre apresenta o 
problema e identifica 
ideias e soluções para o 
mesmo. 

 
Apresenta os problemas e 
identifica ideias e 
soluções, mas nem sempre 
as apresenta de forma 
inovadora. 

 
Avalia os problemas e 
desenvolve ideias 
inovadoras, aplicando-as 
ao contexto. 
 

 
Avalia os problemas e 
desenvolve ideias 
inovadoras, aplicando-as a 
vários cenários. 

COLABORAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

30% 

Comunica com muitas 
incorreções, adota um 
registo inadequado ao 
contexto, mobilizando 
um léxico elementar e 
não utiliza os termos 
técnicos adequados. 
Não revela espírito de 
equipa. 

Comunica com 
incorreções, com um 
registo nem sempre 
adequado ao contexto, 
mobilizando um léxico 
simples e nem sempre 
aplica os termos técnicos 
corretos. 
A maior parte das vezes, 
não revela espírito de 
equipa. 

Comunica com algumas 
incorreções, sem 
comprometer a 
mensagem, com um 
registo adequado ao 
contexto, mobilizando um 
léxico simples e alguns 
termos técnicos. 
Trabalha em equipa, com 
alguma orientação. 

Comunica de forma clara, 
com um registo adequado 
ao contexto, mobilizando 
um léxico variado e os 
termos técnicos corretos. 
Trabalha bem em equipa. 

Excelente capacidade de 
comunicação, com um 
registo adequado ao 
contexto, mobilizando um 
léxico variado e os termos 
técnicos corretos. 
Trabalha muito bem em 
equipa. 



 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTÓNIO DE ATAÍDE 

 ANO LETIVO 2022-2023 | Castanheira do Ribatejo 

 

Desempenho por Domínios – DISCIPLINAS TÉCNICAS (LA, RAM, OSM e OPMEE) 
CEF de OPERADOR DE LOGÍSTICA 

Áreas de Competências do PERFIL dos ALUNOS: 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   

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS 
GERAIS DE 
AVALIAÇÃO 

DESEMPENHO POR DOMÍNIOS 

Muito Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

CONCEITOS E 
PROCEDIMENTOS 

20% 

✓ Uso do 
Conhecimento 
 
 
✓ Resolução de 
problemas 
 
 
✓ Comunicação 
 
 
✓ Interação 

Raramente identifica e 
compreende conceitos, 
técnicas e 
procedimentos, mesmo 
com orientação. 

Identifica conceitos, 
técnicas e procedimentos, 
mas nem sempre os 
compreende, mesmo com 
orientação. 

Identifica e compreende 
conceitos, técnicas e 
procedimentos, 
relacionando-os apenas 
com alguma orientação. 

Identifica e compreende 
conceitos, técnicas e 
procedimentos e 
relaciona-os com algumas 
imprecisões. 

Identifica, compreende e 
relaciona conceitos, 
técnicas e procedimentos. 

EXPERIMENTAÇÃO 
E REFLEXÃO 

30% 

Não planifica nem 
organiza e raramente 
executa tarefas 
especificas, mesmo com 
orientação. 
Não reflete sobre a 
tarefa nem toma 
decisões para a sua 
melhoria, mesmo quando 
solicitado. 

Nem sempre planifica, 
organiza e executa tarefas 
especificas, mesmo com 
orientação. 
Nem sempre reflete sobre 
a tarefa. Toma decisões 
para a melhoria do 
mesmo, apenas quando 
solicitado. 

Planifica, organiza e 
executa tarefas 
especificas, com 
orientação. 
Reflete sobre a tarefa e 
toma algumas decisões, 
tendo em vista a melhoria 
do mesmo, com 
orientação. 

Planifica, organiza e 
executa tarefas 
especificas, com 
autonomia. 
Reflete sobre a tarefa e 
toma decisões tendo em 
vista a melhoria do mesmo 

Planifica, organiza e 
executa tarefas especificas, 
atingindo o resultado 
pretendido, com autonomia. 
Reflete sobre a tarefa e 
toma decisões tendo em 
vista a melhoria do mesmo, 
adotando uma atitude 
crítica persistente. 

CRIAÇÃO E 
INOVAÇÃO 

20% 

Raramente identifica o 
problema e não 
apresenta ideias e 
soluções para o mesmo. 

Nem sempre apresenta o 
problema e identifica 
ideias e soluções para o 
mesmo. 

Apresenta os problemas e 
identifica ideias e 
soluções, mas nem sempre 
as apresenta de forma 
inovadora. 

 
Avalia os problemas e 
desenvolve ideias 
inovadoras, aplicando-as 
ao contexto. 
 

Avalia os problemas e 
desenvolve ideias 
inovadoras, aplicando-as a 
vários cenários. 

COLABORAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

30% 

Comunica com muitas 
incorreções, adota um 
registo inadequado ao 
contexto, mobilizando 
um léxico elementar e 
não utiliza os termos 
técnicos adequados. 
Não revela espírito de 
equipa. 

Comunica com 
incorreções, com um 
registo nem sempre 
adequado ao contexto, 
mobilizando um léxico 
simples e nem sempre 
aplica os termos técnicos 
corretos. 
A maior parte das vezes, 
não revela espírito de 
equipa. 

Comunica com algumas 
incorreções, sem 
comprometer a 
mensagem, com um 
registo adequado ao 
contexto, mobilizando um 
léxico simples e alguns 
termos técnicos. 
Trabalha em equipa, com 
alguma orientação. 

Comunica de forma clara, 
com um registo adequado 
ao contexto, mobilizando 
um léxico variado e os 
termos técnicos corretos. 
Trabalha bem em equipa. 

Excelente capacidade de 
comunicação, com um 
registo adequado ao 
contexto, mobilizando um 
léxico variado e os termos 
técnicos corretos. 
Trabalha muito bem em 
equipa. 


