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Critérios de avaliação de Oferta Complementar Trabalho de Projeto  
                                           2.º/3.ºciclo 
2021/2022 

 
Domínios Pond. 

 

Perf i l  de Aprendizagens Essenciais /  

Áreas de competências  
(PASEO)  

Processos de 
recolha de 
informação 

 

 

 

 

Conhecimento 

35% 

 

 

O aluno deve ser capaz de: 

• utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar 

informação, de forma crítica e autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua 

credibilidade; 

• transformar a informação em conhecimento; 

 

 

 
 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
Informado (A, B, G, I, J) 

 
Sistematizador/ Organizado 
(A, B, C, I, J) 

 

 

Portefólios  
Relatórios de atividades 
Criação de campanhas de 
sensibilização/panfletos/ 

cartazes/vídeos 
 

Trabalho de pesquisa/ 
investigação/projeto  

 
Trabalho individual/par/grupo 
– rubrica 

 
Exposição oral – rubrica 

 
Grelhas de observação direta 

 
Grelhas de autoavaliação e 
de 
heteroavaliação/coavaliação  

 

 
Comunicação 

 

 
 

35% 
 

 
 

O aluno deve ser capaz de: 

 • trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede; 

 • colaborar em diferentes contextos comunicativos, de forma adequada e segura, utilizando diferentes 

tipos de ferramentas (analógicas e digitais), com base nas regras de conduta próprias de cada ambiente. 

 

 
Comunicador (A, B, D, E, H) 
 

 
Resolução de 

problemas 

30% 

O aluno deve ser capaz de: 

 • interpretar informação, planear e conduzir pesquisas; 

 • gerir projetos e tomar decisões para resolver problemas; 

 • desenvolver processos conducentes à construção de produtos e de conhecimento, usando recursos 

diversificados. 

 
Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 
  

 
Notas: 
(1): 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. 

(2): DAC / Trabalho de Projeto interdisciplinar – será avaliado nos diferentes domínios, de acordo com o projeto de cada turma. 
(3): Atitudes: avaliadas transversalmente nos diferentes domínios de acordo com as tarefas/atividades através de rubricas/grelhas de observação com registo. 
(4): Estes critérios têm como referência os critérios transversais de avaliação constantes no Referencial de Avaliação aprovados em conselho pedagógico, de 26 de julho de 2021.  
 
 


