
 
Critérios de Avaliação - Métodos de Estudo – 5.º e 6.º anos – 2021-2022 

 
Domínio 

 
Ponderação 

Competências 
 

O aluno 

Instrumentos de 
avaliação 

Nível     Perfil  
                                                            Descritores 

 
 
✓ Conhecimentos   

e 
Capacidades  

 
(70%) 
 
 
 
 

 
 
 

✓ Comportamento 
e participação 
nas aulas  
(10/%) 
 

✓ Apresentação e 
organização dos 
materiais  
(5%) 
 

✓ Realização das 
tarefas 
propostas 
(15%) 

 
 
 
 
 

 

✓ Utilizar técnicas adequadas ao tratamento da 
informação: sublinhar; tomar notas; esquematizar; 
preencher grelhas de registo; sintetizar.  

✓ Posicionar-se quanto à pertinência e validade da 
informação lida ou visionada, mobilizando-a de acordo 
com diferentes finalidades.  

✓ Saber escutar, para organizar e reter informação. 
✓ Compreender as linhas gerais de uma argumentação. 
✓ Interpretar a informação ouvida, distinguindo o que é 

facto do que é opinião, o que é objetivo do que é 
subjetivo, o que é essencial do que é acessório, o que 
é informação explícita do que é informação implícita. 

✓ Apresentar e defender opiniões, justificando com 
exemplos. 

✓ Produzir discursos orais em português padrão, 
recorrendo a vocabulário adequado.  

✓ Ler, por iniciativa própria e com fluência, textos de 
diferentes tipos e em suportes variados. 

✓ Interpretar textos com diferentes intencionalidades – 
desde textos objetivos e simples, até textos 
complexos, não literários ou literários.  

✓ Fazer apreciações de textos de diferentes tipos. 
✓ Escrever para responder a diferentes propostas de 

trabalho, recorrendo a técnicas específicas para 
selecionar, registar, organizar ou transmitir a 
informação.  

✓ É pontual. 
✓ Relaciona-se de forma educada. 
✓ Traz o material necessário (Caderno...). 
✓ Cumpre as diretrizes dadas. 
✓ Participa e finaliza as atividades propostas.  
✓ Interage com os colegas, cooperando com eles e com 

o professor. 

 
 

Grelhas de 
observação 
/participação 
 
 
Questionários 
 
 
Técnicas de 
estudo 
 
 
Apresentações 
orais 
 
 
 
Fluência de 
leitura 
 
 
Interpretação 
de  
enunciados. 
 
 
 
 
 

 

 
5 
 

 

Manifesta bastante interesse pelas atividades 
propostas. Participa ativamente nas atividades 
desenvolvidas, demonstrando grande sentido de 
responsabilidade e autonomia. Realiza todas as 
tarefas e cumpre sempre as regras estabelecidas. 
Revela correção e cooperação com os outros. 

 
4 
 
 

Manifesta interesse pelas atividades propostas. 
Participa ativamente nas atividades desenvolvidas, 
demonstrando sentido de responsabilidade e 
autonomia. Realiza frequentemente as tarefas e 
cumpre as regras estabelecidas. Revela correção e 
cooperação com os outros. 

 
3 
 
 

Manifesta algum interesse pelas atividades 
propostas. Participa nas atividades desenvolvidas, 
demonstrando algum sentido de responsabilidade e 
autonomia. Realiza com regularidade as tarefas e 
cumpre regularmente as regras estabelecidas. 
Revela correção e cooperação com os outros. 

 
2 
 
 

Manifesta pouco interesse pelas atividades 
propostas. Participa pontualmente nas atividades 
desenvolvidas, demonstrando pouca 
responsabilidade e pouca autonomia. Realiza 
algumas tarefas e cumpre pontualmente as regras 
estabelecidas. Revela alguma correção e cooperação 
com os outros. 

 
1 
 
 

Manifesta total desinteresse pelas atividades 
propostas. Recusa-se a participar nas atividades 
desenvolvidas. 
Não realiza as tarefas e não cumpre as regras 
estabelecidas.  

 

 


