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Domínios 
Descritores de desempenho - Português 

MUITO BOM BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE 

Oralidade 

-Revela elevada capacidade de 
compreensão e de expressão.  
-Expressa-se com bastante clareza, de 
forma audível e muito adequada ao 
contexto. 

-Revela boa capacidade de 
compreensão e de expressão. 
-Expressa-se com clareza, de 
forma audível e adequada ao 
contexto. 

-Revela alguma capacidade 
de compreensão e de 
expressão. 
-Expressa-se com alguma 
clareza, de forma audível e 
com alguma adequação ao 
contexto. 

-Revela pouca capacidade de 
compreensão e de expressão. 
-Expressa-se com pouca clareza, de 
forma pouco audível e pouco 
adequada ao contexto. 
 

Leitura 
 

-Revela elevada capacidade leitora (lê 
com muita fluência e entoação). 

-Revela boa capacidade leitora 
(lê com fluência e entoação) 

-Revela alguma capacidade 
leitora (lê com alguma 
fluência e entoação). 

-Revela pouca capacidade leitora (lê 
com pouca fluência e entoação). 
-Não revela capacidade leitora. 
 

Escrita 
 

-Revela elevado domínio das técnicas 
básicas para a escrita de textos. 

-Revela bom domínio das 
técnicas básicas para a escrita 
de textos. 

-Revela algum domínio das 
técnicas básicas para a 
escrita de textos. 
 

-Revela pouco domínio das técnicas 
básicas para a escrita de textos. 
-Não domina as técnicas básicas de 
escrita. 

Educação 
Literária 

-Revela elevada capacidade de 
apreciação de textos. 

-Revela boa capacidade de 
apreciação de textos. 
 

-Revela alguma capacidade 
de apreciação de textos. 
 

-Revela pouca capacidade de 
apreciação de textos. 
-Não revela capacidade em apreciar 
textos. 

Gramática 

-Revela elevada consciência linguística 
elevado domínio das regras da língua. 

-Revela boa consciência 
linguística e bom domínio das 
regras da língua. 
 

-Revela alguma consciência 
linguística e algum domínio 
das regras da língua. 

-Revela pouca consciência linguística, 
pouco domínio das regras da língua. 
-Não revela consciência linguística. 
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Temas 
Descritores de desempenho - Matemática 

MUITO BOM BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE 
Capacidades 
Matemáticas 

-Revela elevada capacidade em 
expressar as ideias, em 
questionar/explicar e em argumentar. 

-Revela boa capacidade em expressar 
as ideias, em questionar/explicar e 
argumentar. 

-Revela alguma capacidade em 
expressar as ideias, em 
questionar/explicar e em 
argumentar. 

-Revela pouca capacidade em expressar 
as ideias, em questionar/explicar e em 
argumentar em diálogo. / Não revela 
estas capacidades. 

Números (1º e 
3ºano) 
Números e 
Operações (2º 
e 4ºano) 

-Revela elevada compreensão do 
sentido do número e das operações. 
-Revela elevada capacidade de 
cálculo mental. 
 

-Revela boa compreensão do sentido 
do número e das operações. 
-Revela boa capacidade de cálculo 
mental. 

-Revela alguma compreensão do 
sentido do número e das 
operações. 
-Revela alguma capacidade de 
cálculo mental. 

-Revela pouca compreensão do sentido 
do número e das operações. 
-Revela pouca capacidade de cálculo 
mental. /Não revela compreensão nem 
capacidade de cálculo. 

Álgebra (1º e 
3ºano) 
 

-Revela elevada capacidade no 
domínio da álgebra. . 

Revela boa capacidade no domínio da 
álgebra. 

Revela alguma capacidade no 
domínio da álgebra. 

Revela pouca capacidade neste domínio. 
Não revela capacidade neste domínio. 

Geometria e 
Medida 
 

-Revela elevada capacidade em 
descrever e representar formas e 
sólidos geométricos, relações 
espaciais e simetrias. 
-Revela elevado domínios dos 
processos de medida. 

-Revela boa capacidade em descrever, 
e representar formas e sólidos 
geométricos, relações espaciais e 
simetrias. 
-Revela bom domínio dos processos de 
medida. 

-Revela alguma capacidade de 
descrever e representar formas e 
sólidos geométricos, relações 
espaciais e simetrias. 
-Revela algum domínio dos 
processos de medida. 

-Revela pouca capacidade em descrever 
e representar formas e sólidos 
geométricos, relações espaciais e 
simetrias. /Não revela estas 
capacidades. 
-Revela pouco domínio dos processos 
de medida. /Não domina os processos 
de medida. 

Dados e 
Probabilidade
s (1º e 3º ano) 
Organização 
e Tratamento 
de Dados (2º 
e 4ºano) 

-Revela elevada capacidade de 
leitura e interpretação de dados. 
-Revela elevada capacidade de 
organização e de representação da 
informação recolhida. 
 

 

-Revela boa capacidade de leitura e 
interpretação de dados. 
-Revela boa capacidade de 
organização e de representação da 
informação recolhida. 

 

-Revela alguma capacidade de 
leitura e interpretação de dados. 
-Revela alguma capacidade de 
organização e de representação da 
informação recolhida. 

 

-Revela pouca capacidade de leitura e 
interpretação de dados. 
-Revela pouca capacidade de 
organização e de representação da 
informação recolhida. 
-Não revela estas capacidades. 
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Domínios 
Descritores de desempenho – Estudo do Meio 

MUITO BOM BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE 

Sociedade 
Natureza 
Tecnologia 
Sociedade/Natureza/Tecnologia 

-Revela muito bom 
desempenho nos domínios. 

-Revela bom desempenho 
nos domínios. 

-Revela desempenho de nível 
satisfatório nos domínios. 

-Revela um desempenho insuficiente 
nos domínios. 
-Não apresenta qualquer 
desempenho. 

Domínios 
Descritores de desempenho – Educação Artística  

MUITO BOM BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE 

Apropriação e Reflexão 
Interpretação e Comunicação 
Experimentação e Criação 

-Revela elevada capacidade 
de interpretação, de 
comunicação e 
experimentação artística. 

-Revela boa capacidade 
de interpretação, de 
comunicação e de 
experimentação artística. 

-Revela alguma capacidade 
de interpretação, de 
comunicação e de 
experimentação artística. 

-Revela pouca capacidade de 
interpretação, de comunicação e de 
experimentação artística. 
-Não revela as capacidades 
descritas. 

Descritores de desempenho – Apoio ao Estudo 

MUITO BOM BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE 
-Revela muita capacidade de estudo 
e de trabalho. 
 

-Revela boa capacidade de estudo e de 
trabalho. 
 

-Revela alguma capacidade de estudo e de 
trabalho. 

-Revela pouca capacidade de estudo e de 
trabalho. 
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Domínios 
Descritores de desempenho – Educação Físico-Motora 

MUITO BOM BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE 
Perícias e Manipulações 
Deslocamentos e Equilíbrios 

Jogos 
(1º e 2ºano) / Ginástica 
Jogos 
Atividades de Exploração da 
Natureza 

3º e 4º ano) 

-Revela elevado desempenho 
nas atividades físico-motoras. 

-Revela bom desempenho nas 
atividades físico-motoras. 

-Revela um desempenho 
satisfatório nas atividades 
físico-motoras. 

-Revela um desempenho 
insuficiente nas atividades físico-
motoras. 
-Não participa nas atividades. 

Competências 
Descritores de desempenho – Cidadania e Desenvolvimento 

MUITO BOM BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE 
Competências Pessoais 
Competências Sociais 
Pensamento Crítico e Criativo 
Conhecimento (consoante os 
conteúdos) 
 
(De acordo com a Estratégia de 
Cidadania e Desenvolvimento de 
Escola, a avaliação é por 
competências) 

-Revela elevado desenvolvimento 
das competências pessoais e 

sociais / elevada capacidade 
crítica e criativa / elevado 
conhecimento nos domínios 
trabalhados em cada ano de 
escolaridade.  

-Revela bom desenvolvimento 
das competências pessoais e 

sociais / boa capacidade 
crítica e criativa / bom 
conhecimento nos domínios 
trabalhados em cada ano de 
escolaridade. 

-Revela desenvolvimento 
satisfatório das competências 
pessoais e sociais / alguma 

capacidade crítica e criativa / 
algum conhecimento nos 
domínios trabalhados em cada 
ano de escolaridade. 

-Revela pouco desenvolvimento das 
competências pessoais e sociais / 
pouca capacidade crítica e criativa / 
pouco conhecimento nos domínios 
trabalhados em cada ano de 
escolaridade. 
-Não desenvolveu as competências, 
nem mostra conhecimento, nem 
criatividade. 
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Blocos 
Temáticos 

Descritores de desempenho – OC – Competências Socias e Emocionais (CES) 

MUITO BOM BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE 
Consciência emocional  
Regulação emocional 
Habilidades socio-
emocionais 

-Apresenta muito bom 
conhecimento das suas emoções. 
-Apresenta muito boa 
compreensão das suas emoções 
e uma elevada capacidade em 
regular as emoções. 
-Estabelece relações 
interpessoais muito consistentes. 

-Apresenta bom conhecimento 
das suas emoções. 
-Apresenta boa compreensão 
das suas emoções e boa 
capacidade em regular as 
emoções. 
-Estabelece relações 
interpessoais consistes. 

-Apresenta algum conhecimento das 
suas emoções. 
-Apresenta alguma compreensão das 
suas emoções e alguma capacidade 
em regular as emoções. 
-Estabelece relações interpessoais 
com alguma consistência. 

-Apresenta pouco conhecimento das 
suas emoções. 
-Apresenta pouca compreensão das 
suas emoções e pouca capacidade em 
regular as emoções. 
-Estabelece poucas relações 
interpessoais. 
-Não conhece as suas emoções. 
-Não compreende as suas emoções 
nem revela capacidade de regulação. 
-Revela inconsistência nas relações 
interpessoais. 
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Domínios 
Descritores de desempenho – Português Língua Não Materna 

MUITO BOM BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE 

Compreensão 
Oral 

-Revela elevada capacidade em 
compreender o conteúdo de 
breves mensagens sobre a 
vivência quotidiana. 

-Revela boa capacidade em 
compreender o conteúdo de 
breves mensagens sobre a 
vivência quotidiana. 

-Revela alguma capacidade em 
compreender o conteúdo de breves 
mensagens sobre a vivência 
quotidiana. 

-Revela pouca capacidade em 
compreender o conteúdo de breves 
mensagens sobre a vivência quotidiana. 
-Não revela capacidade em 
compreender o conteúdo de breves 
mensagens sobre a vivência quotidiana. 

Produção Oral 
 

-Revela elevada capacidade de 
produção de enunciados breves 
sobre situações do quotidiano 
pessoal e escolar. 

-Revela boa capacidade de 
produção de enunciados 
breves sobre situações do 
quotidiano pessoal e escolar. 

-Revela alguma capacidade de 
produção de enunciados breves 
sobre situações do quotidiano 
pessoal e escolar. 

-Revela pouca capacidade de produção 
de enunciados breves sobre situações 
do quotidiano pessoal e escolar. 
-Não revela capacidade de produção de 
enunciados breves sobre situações do 
quotidiano pessoal e escolar, 

Interação Oral 

-Revela elevada capacidade de 
comunicação em situações 
quotidianas. 

-Revela boa capacidade de 
comunicação em situações 
quotidianas. 

-Revela alguma capacidade de 
comunicação em situações 
quotidianas. 

-Revela pouca capacidade de 
comunicação em situações quotidianas. 
-Não revela capacidade de comunicação 
em situações quotidianas. 

Leitura 

-Revela elevada capacidade em 
compreender as principais ideias 
de textos escritos sobre 
assuntos do quotidiano 

-Revela boa capacidade em 
compreender as principais 
ideias de textos escritos 
sobre assuntos do quotidiano 

-Revela alguma capacidade em 
compreender as principais ideias de 
textos escritos sobre assuntos do 
quotidiano 

-Revela pouca capacidade em 
compreender as principais ideias de 
textos escritos sobre assuntos do 
quotidiano. 
-Não compreende as principais ideias de 
textos escritos sobre assuntos do 
quotidiano. 
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Escrita 
 

-Revela elevada capacidade de 
produzir breves textos escritos 
sobre assuntos do quotidiano. 

-Revela boa capacidade de 
produzir breves textos 
escritos sobre assuntos do 
quotidiano. 

-Revela alguma capacidade de 
produzir breves textos escritos 
sobre assuntos do quotidiano. 

-Revela pouca capacidade de produzir 
breves textos escritos sobre assuntos do 
quotidiano. 
-Não produz breves textos escritos sobre 
assuntos do quotidiano. 

Gramática 

-Revela elevado conhecimento 
gramatical tendo em conta a 
faixa etária e os conhecimentos.  

-Revela bom conhecimento 
gramatical tendo em conta a 
faixa etária e os 
conhecimentos 

-Revela algum conhecimento 
gramatical tendo em conta a faixa 
etária e os conhecimentos 

-Revela pouco conhecimento gramatical 
tendo em conta a faixa etária e os 
conhecimentos. 
-Não revela conhecimento gramatical. 

Interação 
Cultural 

-Revela elevada capacidade de 
interação com os seus pares e 
com os docentes. 

-Revela boa capacidade de 
interação com os seus pares 
e com os docentes. 

-Revela alguma capacidade de 
interação com os seus pares e com 
os docentes. 

-Revela pouca capacidade de interação 
com os seus pares e com os docentes. 
-Não é capaz de interagir com os seus 
pares e com os docentes. 


