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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS AMARANTE 
ANO LETIVO DE 2022/2023 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  ANUAIS  DE ECONOMIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS AMARANTE 

Critérios de 

Avaliação 

NÍVEIS DE DESEMPENHO  
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▪ Lê, sempre ou quase 

sempre, com fluência. 

▪ Interpreta, sempre ou 

quase sempre, 

corretamente informação 

de várias tipologias. 

▪ Expressa-se, sempre ou 

quase sempre, 

corretamente, utilizando 

terminologia específica 

adequada aos diferentes 

contextos. 

▪ Demonstra, sempre ou 

quase sempre, capacidade 

de pesquisa, de seleção, de 

análise e de representação 

de informação. 

▪ Compreende, sempre ou 

quase sempre, os 

conceitos, os processos 

e/ou os fenómenos 

científicos e tecnológicos. 

▪ Lê, frequentemente, com fluência. 

▪ Interpreta, frequente e corretamente 

informação de várias tipologias. 

▪ Expressa-se, frequentemente, com correção, 

mas nem sempre utiliza terminologia 

específica adequada aos diferentes contextos. 

▪ Demonstra, frequentemente, capacidade de 

pesquisa, de seleção, de análise e de 

representação de informação. 

▪ Compreende, frequentemente, os conceitos, 

os processos e/ou os fenómenos científicos 

e tecnológicos. 

▪ Por vezes, lê com fluência. 

▪ Por vezes, interpreta, 

corretamente informação de 

várias tipologias.  

▪ Por vezes, expressa-se 

corretamente, mas nem sempre 

utiliza a terminologia específica 

adequada aos diferentes 

contextos. 

▪ Por vezes, demonstra capacidade 

de pesquisa, de seleção, de 

análise e de representação de 

informação. 

▪ Por vezes, compreende, os 

conceitos, os processos e/ou os 

fenómenos científicos e 

tecnológicos. 

▪ Raramente, lê com fluência. 

▪ Raramente, interpreta corretamente informação de várias tipologias. 

▪ Raramente se expressa corretamente e raramente utiliza a terminologia 

específica adequada aos diferentes contextos. 

▪ Raramente, demonstra capacidade de pesquisa, de seleção, de análise e de 

representação de informação. 

▪ Raramente, compreende os conceitos, os processos e/ou os fenómenos 

científicos e tecnológicos. 
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▪ Coloca, sempre ou quase 

sempre, questões 

pertinentes. 

▪ Relaciona e articula, 

sempre ou quase sempre, 

ideias complexas, abstratas 

e/ou criativas. 

▪ Aplica, sempre ou quase 

sempre, com correção 

e/ou criatividade, os 

conhecimentos em novos 

contextos. 

▪ Analisa, sempre ou quase 

sempre, com sentido 

crítico os resultados 

obtidos/trabalhos 

produzidos. 

▪ Executa, sempre ou quase 

sempre, com correção as 

atividades não-locomotoras, 

locomotoras e 

manipulativas. 

▪ Coloca, frequentemente, questões 

pertinentes. 

▪ Relaciona e articula, frequentemente, ideias 

complexas, abstratas e/ou criativas. 

▪ Aplica, frequentemente, com correção e/ou 

criatividade, os conhecimentos em novos 

contextos. 

▪ Analisa, frequentemente, com sentido crítico 

os resultados obtidos/trabalhos produzidos. 

▪ Executa, frequentemente, com correção as 

atividades não-locomotoras, locomotoras e 

manipulativas. 

 

▪ Por vezes, coloca questões 

pertinentes. 

▪ Por vezes, relaciona e articula, 

ideias complexas, abstratas e/ou 

criativas. 

▪ Por vezes, aplica, com correção 

e/ou criatividade, os 

conhecimentos em novos 

contextos. 

▪ Por vezes, analisa com sentido 

crítico os resultados 

obtidos/trabalhos produzidos. 

▪ Por vezes, executacom correção 

as atividades não-locomotoras, 

locomotoras e manipulativas. 

▪ Raramente, coloca questões pertinentes. 

▪ Raramente, relaciona e articula, complexas, abstratas e/ou criativas. 

▪ Raramente, aplica, com correção e/ou criatividade, os conhecimentos em novos 

contextos. 

▪ Raramente, analisa, com sentido crítico os resultados obtidos/trabalhos 

produzidos. 

▪ Raramente, executa, com correção, as atividades não-locomotoras, locomotoras e 

manipulativas. 
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▪ Define, sempre ou quase 

sempre, estratégias de 

aprendizagem, de forma 

autónoma, responsável e 

empenhada. 

▪ Revela, sempre ou quase 

sempre, 

assertividade/coerência na 

autoavaliação, 

heteroavaliação e 

coavaliação. 

▪ Interage, sempre ou quase, 

com o grupo de forma eficaz 

e aceita diferentes pontos de 

vista. 

▪ Contribui, sempre ou quase 

sempre, para um bom 

ambiente no grupo/turma. 

▪ Respeita, sempre ou quase 

sempre, a individualidade 

humana e a diversidade 

cultural. 

▪ Define, frequentemente, estratégias de 

aprendizagem, de forma autónoma, 

responsável e empenhada. 

▪ Revela, frequentemente, 

assertividade/coerência na autoavaliação, 

heteroavaliação e coavaliação. 

▪ Interage, frequentemente, com o grupo e aceita 

diferentes pontos de vista. 

▪ Contribui, frequentemente, para um bom 

ambiente no grupo/turma. 

▪ Respeita, frequentemente, a individualidade 

humana e a diversidade cultural. 

▪ Por vezes, define estratégias de 

aprendizagem, de forma 

autónoma, responsável e 

empenhada. 

▪ Por vezes, revela, 

assertividade/coerência na 

autoavaliação, heteroavaliação e 

coavaliação. 

▪ Por vezes, interage com o grupo, 

mas nem sempre aceita diferentes 

pontos de vista. 

▪ Por vezes, contribui para o bom 

ambiente do grupo/turma. 

▪ Por vezes, respeita a 

individualidade humana e a 

diversidade cultural. 

▪ Raramente, define estratégias de aprendizagem, de forma autónoma, responsável e 

empenhada. 

▪ Raramente, revela assertividade/coerência na autoavaliação, heteroavaliação e 

coavaliação. 

▪ Raramente, interage com o grupo e raramente aceita diferentes pontos de vista. 

▪ Raramente, contribui para o bom ambiente no grupo/turma. 

▪ Raramente, respeita a individualidade humana e a diversidade cultural. 



 

Os níveis desempenho apresentados - A, B, C e D- estão ordenados do desempenho mais proficiente (A) para o desempenho menos proficiente (D). 

 

DOMÍNIOS PONDERAÇÃO 

Conceptualização 
Identificar, formular e relacionar com clareza e rigor conceitos económicos, 

mobilizando-os para novas situações 
60% 

Resolução de 

problemas 
Utilizar estratégias adequadas na realização de diferentes tarefas e resolver 

problemas que envolvem a realização de cálculos 
20% 

Análise e síntese 
Analisar informação em diferentes formatos (textos, gráficos, tabelas e outros) 

e elaborar sínteses de conclusões 
20% 
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