CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 2021/2022
Áreas de Competências do PASEO

Saber científico, técnico e
tecnológico
Linguagens e textos

Informação e comunicação
Raciocínio e resolução de
problemas
Pensamento crítico e
pensamento criativo
Desenvolvimento pessoal e
autonomia
Relacionamento interpessoal

Consciência e domínio do corpo

Bem-estar, saúde e ambiente

Sensibilidade estética e artística

Critérios Gerais
 Compreende processos e fenómenos científicos.
 Manipula e manuseia materiais e instrumentos diversificados.
 Executa operações técnicas, segundo uma metodologia de trabalho adequada.
 Transforma e cria produtos nos diferentes contextos naturais, tecnológicos e socioculturais.
 Utiliza linguagens e símbolos associados às línguas, à literatura, à música, às artes, às tecnologias, à matemática e à ciência.
 Aplica as linguagens aos diferentes contextos de comunicação.
 Domina capacidades de compreensão e de expressão.
 Utiliza e domina instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar informação.
 Transforma a informação em conhecimento.
 Colabora em diferentes contextos comunicativos.
 Interpreta informação, planeia e conduz pesquisas.
 Gere projetos e toma decisões.
 Desenvolve processos conducentes à construção de produtos e de conhecimento.
 Pensa de modo lógico e abrangente.
 Mobiliza criticamente diferentes conhecimentos.
 Prevê e avalia o impacto das suas decisões.
 Desenvolve novas ideias e soluções, aplicando-as a diferentes contextos e áreas de aprendizagem.
 Estabelece relações entre conhecimentos, emoções e comportamentos.
 Identifica áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas competências.
 Consolida e aprofunda as competências.
 Estabelece objetivos, traça planos e concretiza projetos.
 Adequa comportamentos em diferentes contextos.
 Trabalha em equipa e usa diferentes meios para comunicar.
 Interage e argumenta com tolerância, empatia e responsabilidade.
 Realiza atividades motoras, locomotoras, não-locomotoras e manipulativas.
 Domina a capacidade percetivo-motora.
 Tem consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e moral.
 Adota comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar.
 Compreende os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural e adota de comportamentos sustentáveis.
 Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social.
 Reconhece as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações culturais.
 Experimenta processos próprios das diferentes formas de arte.
 Aprecia criticamente as realidades artísticas.
 Valoriza o papel das várias formas de expressão artística e do património.

