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CRITÉRIOS/DOMÍNIOS PONDERAÇÃO INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

APLICAÇÃO DE CONCEITOS 10%  
Tarefas/exercícios práticos ou teóricos, propostos em Unidades 
de Trabalho, desenvolvidos ao longo de um espaço de tempo 
definido e baseados na aprendizagem pela resolução de 
problemas, mais ou menos complexos, que impliquem ao 
aluno mobilizar conhecimentos, capacidades e atitudes, 
durante a realização; e permitam avaliar o desempenho dos 
alunos através de observação direta e/ou indireta, de acordo 
com os Perfis de Aprendizagem Específicos E Descritores de 
Desempenho 
 
Grelhas de observação 

DOMÍNIO DE TÉCNICAS 40% 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 40% 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E CRIATIVIDADE 10% 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 
(qualidade da cooperação, responsabilidade, 
respeito, envolvimento) 

 
 
 

Sem ponderação 
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CRITÉRIOS/DOMÍNIOS NÍVEIS DE DESEMPENHO  

5 
Muito Bom 

4 
Bom 

3 
Suficiente 

2 
Muito insuficiente 

1 

APLICAÇÃO DE 
CONCEITOS 

Aplica o conhecimento 
técnico, científico e 

sociocultural de forma 
clara e objetiva no 

desenvolvimento do 
projeto, com autonomia. 

(Cf. Planificação) 

Aplica o conhecimento 
técnico, científico e 

sociocultural com algumas 
falhas no desenvolvimento 

do projeto e com ajuda 
pontual de outros. (Cf. 

Planificação) 

Aplica o conhecimento 
técnico, científico e 

sociocultural de forma 
imprecisa no 

desenvolvimento do projeto, 
com ajuda de outros. (Cf. 

Planificação) 

Aplica frequentemente 
com falhas sistemáticas o 

conhecimento técnico, 
científico e sociocultural 
no desenvolvimento do 

projeto, mesmo com 
ajuda. (Cf. Planificação) 

a) 

Aplica os conceitos e as 
técnicas de acordo com as 
suas funções e de forma 

clara e objetiva com 
autonomia. (Cf. 

Planificação) 

Aplica os conceitos e as 
técnicas de acordo com as 
suas funções com algumas 
falhas e com ajuda pontual 
de outros. (Cf. Planificação) 

Aplica os conceitos e as 
técnicas de acordo com as 

suas funções de forma 
imprecisa. (Cf. Planificação) 

Aplica sem critério os 
conceitos e as técnicas 

frequentemente em 
desacordo com as suas 
funções, mesmo com 
ajuda sistemática. (Cf. 

Planificação) 

a) 
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CRITÉRIOS/DOMÍNIOS NÍVEIS DE DESEMPENHO  

5 
Muito Bom 

4 
Bom 

3 
Suficiente 

2 
Muito insuficiente 

1 

DOMÍNIO DE 
TÉCNICAS 

Aplica a produção do 
projeto e adequa as 

técnicas e meios 
materiais à ideia expressa 

com rigor e autonomia. 
(Cf. Planificação) 

Aplica a produção do 
projeto e adequa as técnicas 

e meios materiais à ideia 
expressa com rigor e 

orientação pontual. (Cf. 
Planificação) 

Aplica a produção do projeto 
e adequa as técnicas e meios 

materiais à ideia expressa 
com pouco rigor e ajuda 

sistemática. (Cf. Planificação) 

Aplica a produção do 
projeto sem adequar as 

técnicas e meios materiais 
à ideia expressa, mesmo 

com ajuda sistemática. (Cf. 
Planificação) 

a) 

Manipula os operadores 
tecnológicos de acordo 
com as suas funções de 
forma autónoma. (Cf. 
Planificação) 

Manipula os operadores 
tecnológicos de acordo com 
as suas funções com 
orientação pontual. (Cf. 
Planificação) 

Manipula os operadores 
tecnológicos de acordo com 
as suas funções com ajuda 
sistemática. (Cf. Planificação) 

Manipula os operadores 
tecnológicos sem ter em 

conta suas funções ou 
regras de funcionamento, 

mesmo com ajuda 
sistemática. (Cf. 

Planificação) 

a) 
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CRITÉRIOS/DOMÍNIOS NÍVEIS DE DESEMPENHO  

5 
Muito Bom 

4 
Bom 

3 
Suficiente 

2 
Muito insuficiente 

1 

DESENVOLVIMENTO 
DE PROJETOS 

Distingue as fases de 
realização de um projeto 
e identifica os requisitos 

técnicos e recursos para a 
sua realização, sem erros 

e de forma autónoma. 
(Cf. Planificação) 

Distingue as fases de 
realização de um projeto e 

identifica os requisitos 
técnicos e recursos para a 

sua realização, globalmente 
sem erros e frequentemente 

de forma autónoma. (Cf. 
Planificação) 

Distingue as fases de 
realização de um projeto e 

identifica os requisitos 
técnicos e recursos para a sua 
realização, frequentemente 

com erros e com ajuda 
sistemática. (Cf. Planificação) 

Raramente distingue as 
fases de realização de um 

projeto ou identifica os 
requisitos técnicos e 
recursos para a sua 

realização, mesmo com 
ajuda sistemática. (Cf. 

Planificação) 

a) 

Comunica o 
conhecimento técnico, 

através do desenho, 
formas de representação 
gráfica das ideias e aplica 

os princípios de 
comunicação tecnológica, 

com rigor e de forma 
autónoma. (Cf. 

Planificação) 

Comunica o conhecimento 
técnico, através do desenho, 

formas de representação 
gráfica das ideias e aplica os 
princípios de comunicação 
tecnológica, globalmente 

com rigor e frequentemente 
de forma autónoma. (Cf. 

Planificação) 

Comunica o conhecimento 
técnico, através do desenho, 

formas de representação 
gráfica das ideias e aplica os 
princípios de comunicação 

tecnológica, frequentemente 
com erros e com ajuda 

sistemática. (Cf. Planificação) 

Raramente comunica o 
conhecimento técnico, 
através do desenho ou 

formas de representação 
gráfica das ideias e aplica 

os princípios de 
comunicação tecnológica, 

sistematicamente com 
ajuda. (Cf. Planificação) 

a) 
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CRITÉRIOS/DOMÍNIOS NÍVEIS DE DESEMPENHO  

5 
Muito Bom 

4 
Bom 

3 
Suficiente 

2 
Muito insuficiente 

1 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS E 
CRIATIVIDADE 

Analisa o projeto e 
identifica o problema, de 

forma autónoma. (Cf. 
Planificação) 

Analisa o projeto e identifica 
o problema, com ajuda 
pontual de outros. (Cf. 

Planificação) 

Analisa o projeto e identifica 
o problema, com a ajuda 

sistemática de outros. (Cf. 
Planificação) 

Identifica com falhas o 
problema no projeto, e 
recusa a orientação de 

outros. (Cf. Planificação) 

a) 

Aplica as diferentes 
técnicas e processos na 
resolução do problema, 

de forma clara e objetiva, 
com autonomia. (Cf. 

Planificação) 

Aplica as diferentes técnicas 
e processos na resolução do 
problema, globalmente de 

forma clara e objetiva e com 
autonomia. (Cf. Planificação) 

Aplica as diferentes técnicas e 
processos na resolução do 

problema, de forma imprecisa 
e com ajuda. (Cf. Planificação) 

Não aplica as diferentes 
técnicas e processos na 
resolução do problema, 

mesmo com ajuda de 
outros. (Cf. Planificação) 

a) 

a) O aluno de perfil um (1) é aquele que tem um baixo nível de assiduidade/frequência irregular das atividades letivas e/ou um desempenho praticamente nulo, 
ou que se recusa a executar a tarefa/exercício, e, por isso, não é possível a recolha de elementos de avaliação que possam fundamentar a atribuição de um nível 
superior. 

 

Nota: Cada desempenho é avaliado do nível 5 a 1 (tendo em conta o expectável para o nível de ensino, faixa etária e ritmo de aprendizagem) de acordo com os 
descritores de desempenho para cada rubrica de tarefa específica e contabilizam de igual modo (por média aritmética) para a apreciação global da avaliação do 
aluno no momento e com os elementos de avaliação recolhidos à data em que ocorre (avaliação intercalar ou periodal).  
Como a dinâmica do trabalho de projeto e processo ensino/aprendizagem é centrado no aluno enquanto autor e tem em vista a realização de aprendizagens 
significativas ao longo do ano letivo, se o aluno não realizar a tarefa/exercício ou se não houver qualquer evidência de que a tentou realizar, é atribuído zero (0); 

 


