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DOMÍNIO

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS

ÁREAS DO SABER ESPECÍFICO/COMPETÊNCIAS
* Todas as áreas de competência do P. A. são trabalhadas, ao longo do
ano, de acordo com as diversas estratégias de ensino.

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

Respeita os valores da liberdade e da democracia.

Conhecimentos e Capacidades

Participação oral
Demonstra respeito pela diversidade humana e cultural e age de acordo
Fichas de trabalho
com os princípios dos direitos humanos.
individuais e/ou de grupo

Educação para a cidadania

Negoceia soluções de conflitos em prol da solidariedade e da
Produto dos trabalhos de grupo e/ou
sustentabilidade ecológica.
individuais
É interventivo, tomando iniciativa e sendo empreendedor.
Registo de observação direta focalizada
Manifesta a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na
no interesse, na capacidade de
intervenção e argumentação na
democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre
participação, na autonomia e no
escolha e no bem comum.
empenho.
Tem consciência de si e dos outros.
Autorregulação da aprendizagem
Tem sensibilidade e é solidário para com os outros.
Autoavaliação.
( D,E,F,G)
Observação direta

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (PA)
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.

DOMÍNIO

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS

APROPRIAÇÃO DE ATITUDES EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO E À COMPONENTE
SOCIAL EXPRESSA NO PERFIL DO ALUNO (PA)
(Saber ser/saber estar)

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

Cumprimento de regras do estatuto do aluno e RI.
Respeita-se a si mesmo e aos outros.

Atitudes

Responsabilidade e integridade

Age eticamente, consciente da obrigação de responder pelas
suas próprias ações.
Pondera as ações próprias e alheias em função do bem comum.
( D,E,F,G)

Áreas transversais: atitudes face à
aprendizagem.

Interesse manifestado pelo saber;

Observação direta

