
 

    Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas 

 

Critérios de avaliação  

Critérios Nível Perfis de desempenho 

 
 Utilização de linguagem e símbolos associados à 

disciplina 
 
 
 Utilização de estratégias diversificados para 

obter informação e comunicar  
 
 

 Procura de respostas para novas situações 
analisando a informação e aplicando-a em 
contextos específicos 

 
 
 Desenvolvimento da sensibilidade estética e 

artística e consciência e domínio do corpo 
 
 
 Adequação de comportamentos a contextos 

diversificados 
 
 
 Análise do seu conhecimento identificando 

pontos fortes e fragilidades 
 
 

1 e 2 
 

O aluno revela muitas dificuldades/dificuldades ao nível da utilização de linguagem e símbolos associados à 
disciplina, e em comunicar. Não utiliza estratégias para obter informação e comunicar. Manifesta muitas 
dificuldades/dificuldades em procurar respostas a novas situações e aplicar informação em contextos 
específicos. Revela muitas dificuldades/dificuldades ao nível da apreciação estética e no domínio do corpo. 
Tem muitas dificuldades/dificuldades em adequar os comportamentos. Também demonstra muita 
dificuldade/dificuldade em analisar o seu próprio conhecimento. Tendo em conta o ano de escolaridade, o 
aluno poderá ter dificuldade em adquirir, de forma satisfatória, as competências necessárias a prosseguir o 
seu percurso escolar. 

3 
 

O aluno utiliza de forma satisfatória a linguagem e símbolos associados à disciplina. Utiliza de forma 
satisfatória estratégias para obter informação e comunicar. Manifesta alguma facilidade em procurar 
respostas a novas situações e aplicar informação em contextos específicos. Revela alguma sensibilidade ao 
nível da estética e do domínio do corpo. Adequa o comportamento com alguma facilidade. Manifesta 
alguma facilidade de analisar o seu próprio conhecimento. Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno 
demonstra poder adquirir, de forma satisfatória, as competências necessárias a prosseguir o seu percurso 
escolar. 

4 
 

O aluno utiliza com facilidade a linguagem e símbolos associados à disciplina. Utiliza bem estratégias para 
obter informação e comunicar. Manifesta facilidade em procurar respostas a novas situações e aplicar 
informação em contextos específicos. Revela sensibilidade ao nível da estética e do domínio do corpo.  
Adequa os comportamentos e consegue analisar o seu próprio conhecimento. Tendo em conta o ano de 
escolaridade, o aluno demonstra poder adquirir, com facilidade, as competências necessárias a prosseguir o 
seu percurso escolar. 

5 
 

O aluno utiliza com muita facilidade a linguagem e símbolos associados à disciplina. Utiliza muito bem 
estratégias para obter informação e comunicar. Manifesta muita facilidade em procurar respostas a novas 
situações e aplicar informação em contextos específicos. Revela muita sensibilidade estética e bom domínio 
do corpo. Adequa conscientemente os comportamentos e consegue de forma clara analisar o seu próprio 
conhecimento. Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demonstra poder adquirir, com muita 
facilidade, as competências necessárias a prosseguir o seu percurso escolar. 
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