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DOMÍNIOS e PONDERAÇÃO 
(TEMAS ORGANIZADORES) 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

DESCRITORES DO PERFIL DOS 
ALUNOS/ACPA 

MEIOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO 

Aquisição 

 Compreensão  

Aplicação  

Realização  

Autonomia  

70% 

 

 

Organização  

Participação 

30% 

 

• Percecionar e visualizar no espaço, as formas visuais e as suas posições relativas. 

(A,B,C,D,E,F,H,I,J) 

 

• Aplicar os processos construtivos da representação. (A,B,C,D,E,F,H,I,J) 

 

• Reconhecer a normalização referente ao desenho. (A,B,C,D,E,F,H,I,J) 

 

• Utilizar os instrumentos de desenho e executar os traçados. (A,B,C,D,E,F,H,I,J) 

 

• Utilizar a Geometria Descritiva em situações de comunicação e registo. 

(A,B,C,D,E,F,H,I,J) 

 

• Representar formas reais ou imaginadas. (A,B,C,D,E,F,H,I,J) 

 

• Ser autónomo no desenvolvimento de atividades individuais. (A,B,C,D,E,F,H,I,J) 

 

• Planificar e organizar o trabalho, autoexigência de rigor e espírito crítico. 

(A,B,C,D,E,F,H,I,J) 

 

• Cooperar em trabalhos coletivos. (A,B,C,D,E,F,H,I,J) 

 

• Realização pessoal, por forma a adquirir autonomia de procedimentos e de 

raciocínio, espírito de solidariedade. (A,B,C,D,E,F,H,I,J)  

 

A - Linguagens e textos; 

 

B - Informação e Comunicação; 

 

C - Raciocínio e resolução de 

problemas; 

 

D - Pensamento crítico e 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. 

Técnicas Diretas 

Testes 

Formulação de questões 

Observações informais 

Listas de verificação 

Registo Fotográfico ou Vídeo  

Autoavaliação dos alunos 

Heteroavaliação 

 

Dinâmicas de trabalho 

Produção de textos (tipologias 

diversificadas) 

Apresentações orais 

Debates 

Trabalho individual 

Trabalho de grupo 

Entrevista informal 

Resolução de problemas 

Conceção e produção de objetos 

Utilização de equipamentos 

Desempenho num jogo coletivo 

Portefólio 

Narrativas digitais 
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DOMÍNIOS/ 

PONDERAÇÃO 

ESCALA 

20 a 18 17 a 14 13 a 10 9 a 7 ≤ a 6 

DESCRITORES DE NÍVEIS DE DESEMPENHO DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

7
0

 %
 

40% FICHA DE AVALIAÇÃO ou TRABALHO 
Demonstra por meio de exercícios teóricos ou 
práticos capacidades adquiridas. 

Revela muito boa 

capacidade 

Revela boa capacidade Revela alguma 

capacidade 

Revela pouca 

capacidade 

Revela nenhuma 

capacidade 

10% APLICAÇÃO A NOVAS SITUAÇÕES 
Transfere ou generaliza os saberes adquiridos a 
outras situações, através da realização de 
conexões. 

Revela muito boa 

capacidade 

Revela boa capacidade Revela alguma 

capacidade 

Revela pouca 

capacidade 

Revela nenhuma 

capacidade 

10 % DESEMPENHO PROFISSIONAL 
Aplica os conhecimentos adquiridos por 
intermédio de exercícios, análise de casos reais ou 
por simulação. 

Revela muito boa 

capacidade 

Revela boa capacidade Revela alguma 

capacidade 

Revela pouca 

capacidade 

Revela nenhuma 

capacidade 

10% INICIATIVA AUTONOMIA 
Mostra interesse e intervenho a propósito, 
colaborando nas atividades de aprendizagem, 
numa dinâmica de atualização. 

Revela muito boa 

capacidade 

Revela boa capacidade Revela alguma 

capacidade 

Revela pouca 

capacidade 

Revela nenhuma 

capacidade 

3
0

%
 

5% + 5% ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE 
Apresenta-se em todas as sessões de formação, 
com pontualidade, não se ausentando durante as 
mesmas. 

Revela muito boa 

capacidade 

Revela boa capacidade Revela alguma 

capacidade 

Revela pouca 

capacidade 

Revela nenhuma 

capacidade 

5% TRABALHO EM EQUIPA 
Demonstra sentido de responsabilidade, em 
termos de cooperação e empenho na execução 
conjunta das atividades propostas. 

Revela muito boa 

capacidade 

Revela boa capacidade Revela alguma 

capacidade 

Revela pouca 

capacidade 

Revela nenhuma 

capacidade 

10% REGRAS 
Respeita as normas da sala de aula, regras e 
critérios de atuação, de convivência e de trabalho. 

Revela muito boa 

capacidade 

Revela boa capacidade Revela alguma 

capacidade 

Revela pouca 

capacidade 

Revela nenhuma 

capacidade 

5% COMPORTAMENTO RELACIONAL 
Comunica com os outros demonstrando 
capacidades de comunicação e fomento as 
relações interpessoais. 

Revela muito boa 

capacidade 

Revela boa capacidade Revela alguma 

capacidade 

Revela pouca 

capacidade 

Revela nenhuma 

capacidade 

 


