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Domínios 
Áreas de competência 

do Perfil do aluno 
 
 
 

Descritores de desempenho 
Instrumentos de 

Avaliação 
Peso % 

 
 

 
 

SABER 
[Conhecimentos] 

 
 
 

 
 

SABER FAZER 
[Capacidades] 

 

  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. 

Na avaliação destes domínios, são consideradas, preferencialmente,  as seguintes áreas de competências: 
A, B, C, D, H, I. 

ORALIDADE 

   * Compreende textos em diversos suportes, interpretando e selecionando informação correta. 
   * Planifica e produz discursos preparados para apresentação com diferentes finalidades. 

LEITURA / EDUCAÇÂO LITERÁRIA 

   * Reconhece a organização interna do texto. 
   * Apreende o sentido global do texto e a intencionalidade comunicativa. 
   * Faz inferências e identifica temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos e 
opiniões. 
   * Interpreta os textos em função do género.  
   * Analisa o modo como os temas, as experiências e os valores são representados no 
texto/obra. 

ESCRITA 

   * Elabora textos nas suas diferentes dimensões. 
   * Escreve com propriedade vocabular e com respeito pelas regras de sintaxe, de ortografia e 
de pontuação. 

GRAMÁTICA 

   * Aplica os seus conhecimentos sobre os vários planos da língua portuguesa (fonológico, 
morfológico, das classes de palavras, sintático, semântico e textual-discursivo). 

Exposições orais 
 

Fichas de 
avaliação escrita 

 
Trabalhos escritos 

 
Trabalhos na aula 

(observação 
direta) 

 

 
 

15% 
 

 
20% 

 
 
 
 
 
 
 

20% 
 

 
 

15% 

 70% 

 
 
 
 

SABER SER 
[Atitudes e Valores] 

 

Na avaliação deste domínio, são consideradas, preferencialmente,  as seguintes áreas de competências:  
E, F, G, J. 

  

Responsabilidade e Integridade  

 Cumpre as regras  

 Apresenta o material necessário e organizado 

 Realiza as tarefas 

Observação direta 
 

Registos de 
participação oral/ 

escrita 

10 

Cidadania e Participação  

 Coopera  nas atividades 

 Respeita os outros 

Registos de 
observação de 

atitudes/comporta
mentos 

10 

Empenho e Atitude crítica 

 É empenhado 

 Tem espírito crítico 

 
Fichas de 

autoavaliação 

10 

 30% 
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