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AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS NO AEFGA (CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO) 

1 - No final do seu percurso escolar, o aluno do AEFGA responde ao Perfil estabelecido noProjeto Educativo e deve evidenciar as seguintes competências: 

COMPETÊNCIAS 
AVALIAÇÃO 
(O aluno…) 

DESCRITORES GERAIS DE DESEMPENHO 
(cada AD define obrigatoriamente os seus descritores específicos) 

A - Linguagens e textos 

 Reconhece, utiliza, aplicae domina 
linguagens verbais, não verbais e 
simbólicas ao nível linguístico, 
artístico, científico e tecnológico 

N1 – Ausência de evidências 
N2 – Reconhece e utilizaalgumas linguagens verbais e não verbais ao nível linguístico, artístico, científico e 
tecnológico com orientação e apoio 
N3 – Reconhece e utilizalinguagens verbais, não verbais e simbólicas ao nível linguístico, artístico, científico e 
tecnológico com orientação e apoio pontuais 
N4 – Reconhece, utiliza e aplica adequadamente linguagens verbais, não verbais e simbólicas ao nível linguístico, 
artístico, científico e tecnológico, na maior parte das situações 
N5– Reconhece, utiliza, aplicae dominaefetivamente linguagens verbais, não verbais e simbólicas ao nível linguístico, 
artístico, científico e tecnológico 

2 - 
informação e 
comunicação 

 Domina os instrumentos de 
pesquisa; transforma informação 
em conhecimento; participa 
adequadamente em contextos 
comunicativos 

N1 – Ausência de evidências 
N2 – Reconhece e utiliza instrumentos de pesquisa para recolher informação e colaborar em contextos 
comunicativos com orientação e apoio 
N3 – Utiliza instrumentos de pesquisa diversificados, mobiliza informação e colabora em diferentes contextos 
comunicativos, com orientação e apoio pontuais 
N4 – Utiliza e domina instrumentos de pesquisa diversificados, transforma informação em conhecimento e colabora 
em diferentes contextos comunicativos na maior parte das situações 
N5–Utiliza e domina efetivamente instrumentos de pesquisa diversificados, transforma informação em 
conhecimento e colabora adequadamente e com segurança em diferentes contextos comunicativos   
 

C - Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 Gere projetos, toma as decisões 
necessárias para resolver 
problemas e constrói e avalia 
produtos com base na pesquisa 

N1 – Ausência de evidências 
N2 – Constrói produtos com base na pesquisa com orientação e apoio 
N3 – Conduz pesquisas; interpreta a informação com vista à construção de produtos com orientação e apoio 
pontuais 
N4 – Planeia e conduz pesquisas; interpreta a informação com vista à construção de produtos; resolve problemas no 
âmbito da gestão dos projetosna maior parte das situações 
N5 –Gere efetivamente projetos, toma as decisões necessárias para resolver problemas e constrói e avalia produtos 
com base na pesquisa 
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D - Pensamento 
crítico e criativo 

 Convoca conhecimentos de 
diferentes matrizes; prevê e avalia 
o impacto das suas decisões; 
desenvolve novas ideias e soluções 
 

N1 – Ausência de evidências 
N2 – Reconhece a necessidade de convocar diferentes fontes de informação para abordar diferentes contextos com 
orientação e apoio 
N3 – Convoca diferentes fontes de informação para abordar diferentes contextos; prevê o impacto das suas 
decisões; esboça novas ideias, com orientação e apoio pontuais 
N4 – Trabalha diferentes fontes de informação para abordar diferentes contextos; prevê e avalia o impacto das suas 
decisões; desenvolve novas ideias e soluções na maior parte das situações 
N5 – Trabalha diferentes fontes de informação para abordar diferentes contextos; prevê e avalia efetivamente o 
impacto das suas decisões; desenvolve novas ideias e soluções efetivamente 

E -
Relacioname
nto 
interpessoal 

 Interage com os outros: coopera e 
partilha com os outros; trabalha 
em equipa; manifesta empatia, 
tolerância e responsabilidade na 
gestão das relações 

N1 – Ausência de evidências 
N2 – Interage com os outros: coopera e partilha com orientação e apoio 
N3 – Interage com os outros: coopera e partilha; trabalha em equipa com orientação e apoio pontuais 
N4– Interage com os outros: coopera e partilha; trabalha em equipa; manifesta empatia e tolerância na maior parte 
das situações 
N5 – Coopera e partilha efetivamente com os outros; trabalha em equipa; manifesta empatia, tolerância e 
responsabilidade na gestão das relações  

F - 
Desenvolvim
ento pessoal 
e autonomia 

 Revela motivação para aprender: 
identifica áreas de interesse e 
necessidade de aquisição de novas 
competências; consolida e 
aprofunda competências numa 
perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida; manifesta 
competências de autorregulação: 
define objetivos, planeia; 
implementa e avalia projetos 

N1 – Ausência de evidências 
N2 – Revela motivação para aprender; com orientação e apoio identifica áreas de interesse e necessidade de 
aquisição de novas competências 
N3– Revela motivação para aprender: identifica áreas de interesse e necessidade de aquisição de novas 
competências; consolida e aprofunda competências numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida com 
orientação e apoio pontuais 
N4– Identifica áreas de interesse e necessidade de aquisição de novas competências; consolida e aprofunda 
competências numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida; manifesta competências de autorregulação na 
maior parte das situações 
N5- Consolida e aprofunda competências numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida; manifesta 
competências efetivas de autorregulação: define objetivos, planeia; implementa e avalia projetos 

G- Bem-
estar, saúde 
e ambiente 

 Adota comportamentos que 
promovem a saúde e o bem-estar; 
manifesta consciência e 
responsabilidade ambiental e 
social;trabalha colaborativamente 
para o bem comum com vista a um 
futuro sustentável 

N1 – Ausência de evidências 
N2 – Reconhece comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar; com orientação e apoio identifica a 
necessidade de alterar comportamentos individuais e coletivos consequentes 
N3 – Reconhece e adota comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar; manifesta consciência e 
responsabilidade ambiental e social e age consequentemente com orientação e apoio pontuais 
N4 – Adota comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar; manifesta consciência e responsabilidade 
ambiental e social;trabalha colaborativamente para o bem comum com vista a um futuro sustentável de forma 
efetiva na maior parte das situações 
N5 –Adota comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar; manifesta consciência e responsabilidade 
ambiental e social;trabalha colaborativamente para o bem comum com vista a um futuro sustentável de forma 
efetiva; envolve-se em projetos de cidadania ativa 
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H- 
Sensibilidade 
estética e 
artística 

 Reconhece as especificidades e 
intencionalidades das diferentes 
manifestações culturais e 
artísticas; aprecia criticamente as 
realidades artísticas em diferentes 
suportes tecnológicos; valoriza e 
participa autonomamente em 
manifestações artísticas e culturais 

N1 – Ausência de evidências 
N2 – Reconhece as especificidades e intencionalidades das diferentes manifestações culturais e artísticas com 
orientação e apoio 
N3 – Reconhece as especificidades e intencionalidades das diferentes manifestações culturais e artísticas; aprecia 
criticamente as realidades artísticas em diferentes suportes tecnológicos com orientação e apoio pontuais 
N4 – Aprecia criticamente as realidades artísticas em diferentes suportes tecnológicos de forma efetiva; valoriza e 
participa em manifestaçõem,s artísticas e culturais na maior parte das situações 
N5 – Aprecia criticamente as realidades artísticas em diferentes suportes tecnológicos de forma efetiva; valoriza e 
participa autonomamente e efetivamente em manifestações artísticas e culturais 

I- Saber 
científico e 
tecnológico 

 Compreende processos e 
fenómenos científicos; manipula 
materiais e instrumentos 
diversificados para intervir em 
sistemas; executa tarefas do 
domínio científico e tecnológico, 
usando metodologias e recursos 
adequados aos objetivos e 
produtos a criar ou transformar, 
no contexto de atividades 
experimentais, projetos ou 
aplicações práticas em diferentes 
suportes 

N1 – Ausência de evidências 
N2 – Identifica processos e fenómenos científicos; com orientação e apoio manipula materiais e instrumentos 
diversificados para intervir em sistemas 
N3–Compreende processos e fenómenos científicos; manipula materiais e instrumentos diversificados para intervir 
em sistemas; executa tarefas do domínio científico e tecnológico com orientação e apoio pontuais 
N4 – Compreende processos e fenómenos científicos; manipula materiais e instrumentos diversificados para intervir 
em sistemas; executa tarefas do domínio científico e tecnológico, usando metodologias e recursos adequados aos 
objetivos e produtos a criar ou transformar, no contexto de atividades experimentais, projetos ou aplicações práticas 
em diferentes suportesna maior parte das situações 
N5 – Compreende processos e fenómenos científicos; manipula materiais e instrumentos diversificados para intervir 
em sistemas; executa autonomamente e efetivamente tarefas do domínio científico e tecnológico, usando 
metodologias e recursos adequados aos objetivos e produtos a criar ou transformarprojetos ou aplicações práticas 
em diferentes suportes; toma decisões em fóruns de cidadania 

J - 
Consciência e 
domínio do 
corpo 

 Realiza atividades motoras, 
locomotoras, não-locomotoras e 
manipulativas integradas em 
diferentes contextos, espaços e 
tempos; domina a capacidade 
percetivo-motora; tem consciência 
de si próprio a nível emocional, 
cognitivo, psicossocial, estético e 
moral e emprega-a na construção 
de relações harmoniosas e 
salutares 

N1 – Ausência de evidências 
N2 – Realiza, com orientação e apoio, atividades motoras, locomotoras, não-locomotoras e manipulativas integradas 
em alguns contextos, espaços e tempos 
N3 – Realiza atividades motoras, locomotoras, não-locomotoras e manipulativas integradas em diferentes contextos, 
espaços e tempos; explora a capacidade percetivo-motora, com orientação e apoio pontuais 
N4 – Realiza atividades motoras, locomotoras, não-locomotoras e manipulativas integradas em diferentes contextos, 
espaços e tempos; domina a capacidade percetivo-motora; tem consciência de si próprio a nível emocional, 
cognitivo e psicossocial na maior parte das situações 
N5 – Realiza atividades motoras, locomotoras, não-locomotoras e manipulativas integradas em diferentes 
contextos, espaços e tempos; domina a capacidade percetivo-motora; tem efetiva consciência de si próprio a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, estético e moral e emprega-a na construção de relações harmoniosas e salutares 
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1CEB 
Escala de avaliação 

(qualitativa) 

Níveis de desempenho 

N1 N2 N3 N4 N5 

INS SUF B MB EXC 

 

23CEB 
Escala de avaliação 

(quantitativa) 

Níveis de desempenho 

N1 N2 N3 N4 N5 

1 2 3 4 5 

 

ES 
Escala de avaliação 

(quantitativa) 

Níveis de desempenho 

N1 N2 N3 N4 N5 

1 - 4 5 - 9 10-13 14 - 16 17 - 20 

 

 

Com vista a operacionalizar estas competências, o AEFGA estabelece as seguintes opções estratégicas: 

- Metodologias que permitam ao aluno aprender a aprender;  

- Monitorização das aprendizagens e do progresso dos alunos; 

- Autorregulação por parte do aluno das suas aprendizagens; 

-  Feedback; 

- Reajustamento das estratégias durante o processo; 

- Colaboração entre os professores 
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Anexo 1 – modelo de planificação 

AE FREI GONÇALO AZEVEDO 

Ano letivo 2019/20 

OPERACIONALIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS /AVALIAÇÃO 

ANO:   DISCIPLINA/ÁREA CURR.:       

Organizador 
Aprendizagens 

Essenciais 
Ações estratégicas Competências 

Atividades de 
aprendizagem 

Instrumentos de 
avaliação 

Descritores de 
desempenho 

Tal como consta do 
doc. das 

Aprendizagens 
Essenciais, da DGE 

Tal como consta do 
doc. das 

Aprendizagens 
Essenciais, da DGE 

Tal como consta do 
doc. das 

Aprendizagens 
Essenciais, da DGE 

Tal como consta do 
doc. das 

Aprendizagens 
Essenciais, da DGE 

A definir em grupo 
de trabalho 

A definir em grupo 
de trabalho 

Descritores 
organizados em 5 

patamares  (a definir 
em grupo de 

trabalho) 

  
 

          

 

Anexo 2 – Lista de instrumentos de avaliação 

 Os instrumentos de avaliação implicam uma apropriação prévia dos objetivos das tarefas a realizar e 
dos critérios de avaliação definidos. 

Por outro lado, estes devem contemplar a operacionalização das aprendizagens ao nível dos 
Conhecimentos, das Capacidades e das Atitudes, de acordo com o documento que estabelece as AE.  

Exemplos: 
- Guiões/fichas de pesquisa orientada;  
- Registo, estrutura da informação;  
. Anotações;  
. Esquemas; 
. Quadros/Tabelas; 
 - Gráficos; 
. Sínteses;   
. Resumos;  
- Organização de materiais;  
- Questionários;  
- Guiões de análise de diferentes tipologias; 
- Registos escritos, fotográficos, áudio, vídeo, outro software; 
- Produções textuais/ não verbais; 
- Relatórios; 
- Entrevistas; 
 - Inquéritos;  
- Ficheiros; 
 - Dossiês temáticos; 
- Fichas de avaliação de competências/conhecimentos; 
- Códigos para autocorreção;  
- Portefólio; 
- Testes; 
- Outros.  
 
Anexo 3 – Instrumento de auto e heteromonitorização de aprendizagens (aluno/ pares/ grupo/ professor) 

  Preconiza a recolha e análise contínuas dos processos de aprendizagem, com recurso ao feedback como forma 

de autorregulação. 
Exemplos: [inserir modelos para cada uma?] 
Aluno/Professor: 
- Grelhas de observação; 
 - Listas de verificação; 
- Grelhas de avaliação de competências/capacidades/atitudes;  
- Sistemas de sinais/categorias; 
- Textos reflexivos; 
- Outros.  


