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CRITÉRIOS 
 

 
Níveis de Desempenho 

 

Nível 5 
 

Muito Bom  
(18 a 20) 

 

Nível 4 
 

Bom 
(14 a 17) 

Nível 3 
 

Suficiente 
(10 a 13) 

Nível 2 
 

Insuficiente 
(5 a 9) 

Nível 1 
 

Insuficiente 
(0 a 4) 

 

Descritores de Desempenho 

 
 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO  

 

 
Utiliza com muita 
facilidade instrumentos 
diversificados para 
pesquisar, avaliar, 
validar e mobilizar 
informação, de forma 
crítica e autónoma, 
transformando a 
informação em 
conhecimento.  
 
Comunica sempre de 
forma clara e rigorosa, 
utilizando 
corretamente 
diferentes linguagens e 
meios de comunicação.  
 

 
Nível 
intercalar 

 
Utiliza com alguma 
facilidade 
instrumentos para 
pesquisar, avaliar, 
validar e mobilizar 
informação, de 
forma crítica e 
autónoma, 
transformando 
alguma informação 
em conhecimento.  
 
Comunica com 
alguma clareza e 
rigor, utilizando 
diferentes 
linguagens e meios 
de comunicação.  

 
Nível 
intercalar 

 
Não utiliza instrumentos para pesquisar, avaliar, validar e mobilizar 
informação e não transforma informação em conhecimento.  
 
Não comunica ou comunica de forma pouco clara e pouco rigorosa.  
 

 
 
 
 

 
Adquire, compreende e 
aplica plenamente os 
conteúdos e conceitos, 

 
Nível 
intercalar 

 
Adquire, 
compreende e 
aplica 

 
Nível 
intercalar 

 
Não adquire, não compreende e não aplica os conteúdos e conceitos. 
  



 
 
 
 
CONHECIMENTO  

mobilizando-os na 
realização de tarefas.  
 
Executa eficazmente 
operações técnicas em 
atividades práticas/ 
experimentais e 
desenvolve com muita 
facilidade e criatividade 
projetos em ambientes 
físicos e digitais.  
 

satisfatoriamente 
os conteúdos e 
conceitos, 
mobilizando-os na 
realização de 
tarefas.  
 
Executa 
razoavelmente 
operações técnicas 
em atividades 
práticas/ 
experimentais e 
desenvolve com 
alguma facilidade e 
criatividade 
projetos em 
ambientes físicos e 
digitais.  
 

Não executa operações técnicas em atividades práticas/ 
experimentais e não desenvolve projetos em ambientes físicos e 
digitais.  
 

 
 
 
 
 
 
 
RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 
 

 
Analisa e interpreta 
corretamente a 
informação, 
selecionando a mais 
pertinente e adequada.  
 
Gere projetos e toma 
decisões revelando 
excelentes capacidades 
de planeamento e 
execução.  
 

 
Nível 
intercalar 

 
Seleciona e 
interpreta a 
informação de 
forma adequada.  
 
Planeia e 
desenvolve projetos 
de forma 
organizada.  
 
Avalia os problemas 
apresentando 

 
Nível 
intercalar 

 
Não revela capacidade para selecionar e interpretar informação 
pertinente.  
 
Não revela capacidades de planeamento e execução adequadas.  
 
Não revela capacidades de avaliação e criatividade.  
 



Avalia os problemas 
criando soluções 
inovadoras.  

soluções pouco 
inovadoras.  
 

 
 
 
 
CRIATIVIDADE 

 
 
 

 
Desenvolve ideias e 
projetos 
criativos 
contextualizados, 
recorrendo à 
imaginação. 
 
Demonstra múltiplas 
soluções 
sustentáveis para a 
resolução 
de um problema. 
 
Amplia o conhecimento 
a 
várias áreas de atuação 
e está 
aberto a novas 
experiências. 

 
Nível 
intercalar 

 
Desenvolve ideias e 
projetos 
sustentados em 
criações de 
outros. 
 
Demonstra 
soluções nem 
sempre 
sustentáveis para a 
resolução de 
um problema. 
 
Amplia o 
conhecimento a 
algumas áreas de 
atuação, mas 
manifesta-se pouco 
recetivo a 
novas experiências. 

 
Nível 
intercalar 

 
Não desenvolve ideias nem 
projetos. 
 
Não demonstra soluções 
sustentáveis para a resolução 
de problemas. 
 
Não amplia o conhecimento a 
várias áreas de atuação e 
manifesta-se fechado a novas 
experiências. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comporta-se de forma 
exemplar, revelando 
um grande nível de 
responsabilidade.  
 
Revela um elevado 
nível de autonomia nas 
diferentes atividades de 
aprendizagem, 

 
Nível 
intercalar 

 
Cumpre, de modo 
geral, as regras 
estabelecidas, 
apresentando 
algumas falhas ao 
nível da 
responsabilidade.  
 

 
Nível 
intercalar 

 
Não cumpre as regras estabelecidas, não é responsável. 
 
Não revela autonomia.  
 
Não revela capacidades de cooperação.  
 
Não revela capacidades de autorregulação.  
 
 



 
 
 
 
Na educação pré-escolar, em conformidade com as orientações normativas (“Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar” de julho de 
2016), a avaliação tem essencialmente uma função formativa e informativa, definindo-se como um processo contínuo de apreciação qualitativa 
do progresso da criança ao longo do seu percurso no jardim-de-infância. Assim, utiliza procedimentos de natureza descritiva e narrativa, 
centrados sobre o modo como a criança aprende, como processa a informação, como constrói conhecimento e resolve problemas, no 
pressuposto de que a criança é sujeito da sua própria aprendizagem.  
Os critérios de avaliação constam no documento próprio enviado para aprovação. 

 
 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E 
INTERPESSOAL 

 

manifestando uma 
atitude proativa. 
 
Trabalha muito bem em 
equipa; revela empatia, 
tolerância e capacidade 
de negociação para o 
bem comum. 
 
Consolida e aprofunda 
competências 
autorreguladoras numa 
perspetiva de 
aprendizagem ao longo 
da vida. 

Revela autonomia, 
embora com 
algumas falhas. 
 
Coopera e partilha 
de forma adequada.  
 
Desenvolve 
competências 
autorreguladoras 
identificando áreas 
a melhorar.  
 
 


