
 

 

 

 

Registo de Avaliação - Final de Semestre 
Alunos com Medidas Adicionais – com PEI 

Ano Letivo 20__ /20__ 

 
 

Aluno:   ___________________________________________     Ano:__    N.º __   Turma:__ 
 

Área/Disciplina:________________________                                                      ___º semestre 

 
 

 

 

 

 

Domínio Cognitivo – 70% 

 (Áreas de competência, mediante o perfil do aluno) 
  I- CONHECIMENTOS E CAPACIDADES                                  

(Conhecimentos e competências adquiridas (Aquisição de conhecimentos, Aplicação de conhecimentos) 

De acordo com as 

áreas de 

competênciado 

PASEO: 

- Linguagem e textos 

(A),  

- Informação e 

comunicação (B), 

- Raciocínio e 

resolução de 

problemas (C), 

- Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

(D),  

- Sensibilidade 

estética e artística (H),  

- Saber científico, 

técnico e tecnológico 

(I),  

- Consciência e 

domínio do corpo (J) 
   

Conhecimentos 20% 

(4x5%) 

 Assimilação de conceitos/conhecimentos                      (5%) 
 

 Aplicação de conceitos/conhecimentos                          (5%) 
 

 Manuseamento adequado de materiais específicos (de acordo 

com cada disciplina)                                                       (5%) 
 

 Comunicação oral e/ou por escrito e/ou de outra forma 

adequada à situação.                                                       (5%)  

Capacidades e aptidões 
 (Utilização correta de materiais e técnicas, Organização e métodos de trabalho) -                                             

50% 

(5x10%) 

 Aplicação dos conhecimentos oral 

(Reconto de situações, diálogos, descrever imagens, fotos, gravuras, 

gráficos e tabelas) observação direta                                           (10%) 

 

 Aplicação dos conhecimentos  

(kahoot, trabalhos individuais/grupo, fichas de trabalho, exposição 

oral, esquemas, pictogramas) observação indirecta                    (10%) 

 

 Autonomia no trabalho                                                 (10%) 

 
 

 Organização;                                                                 (10%) 
 

 Método de trabalho                                                      (10%) 
 

Total 
% 



 

 

 

 

Observações:  

 

 

 

Responsável pela Disciplina/Área: ____________________________________ 

Data:____/_____/_____ 

Domínio Sócio Afetivo - 30% 

II- Avaliação do saber ser / saber estar (Comportamentos/Atitudes) 

De acordo com as 

áreas de 

competência do 

PASEO: 

 

 - Relacionamento 

interpessoal (E),  

 

- 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia (F),  

 
- Bem-estar, saúde 

e ambiente (G) 

              

 

Autonomia e Responsabilidade                       10% 

(4x2,5%) 

 Assiduidade/Pontualidade                                         (2,5%) 

 
 

 Cumprimento de regras de higiene/segurança           (2,5%)  

 Responsabilidade (tarefas, materiais)                        (2,5%) 

 
 

 Autonomia na execução de tarefas do quotidiano  escola                 

(2,5%) 

 

 

Comportamento     10%  

(4x2,5%) 

 Cumprimento de regras                                                   (2,5%) 

 
 

 Respeitar e ouvir o outro                                                (2,5%) 

  

 Postura no espaço de atividade/Escola                           (2,5%)  

 Adequação de atitudes em diferentes contextos             (2,5%)  

Participação    
10% 

(4x2,5%) 

 Empenhamento para a realização de tarefas                   (2,5%)  

 Persistência na execução de tarefas                               (2,5%) 

  

 Execução de tarefas                                                         (2,5%) 

 
 

 Conclusão de tarefas                                                       (2,5%)  

Total % 

Menção quantitativa  


