DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes (404329)

Descritores e Níveis de Desempenho dos
Critérios de Avaliação da PAP
APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO
INS – Insuficiente; SUF – Suficiente; B – Bom; MB – Muito Bom

APRESENTAÇÃO GRÁFICA

CUMPRIMENTO DA
CALENDARIZAÇÃO
DEFINIDA

Critério

Subcritérios

Nível de
Desempenho
MB
B

Cumpriu todos os prazos e etapas definidas.
Cumpriu a maioria dos prazos e etapas definidas.

-------------SUF

Verificou-se alguma irregularidade no cumprimento dos
prazos e etapas definidas.

INS

Não cumpriu os prazos e etapas definidas.

MB

B
-------------SUF

INS

Utilização da
linguagem

MB
B

científica/

LINGUAGEM UTILIZADA

Descritores

vocabulário

Língua

Utiliza com correção a linguagem científica/vocabulário
específico.
Utiliza, com algumas incorreções, a linguagem científica/
vocabulário específico.

INS

Não utiliza/não utiliza corretamente a linguagem científica/
vocabulário específico.

MB

Utiliza sempre, com correção, a língua portuguesa na
expressão escrita.

B

Portuguesa na
expressão

Utiliza sempre e com correção a linguagem científica/
vocabulário específico.

SUF

específico

Utilização da

Cumpre todas as normas de apresentação gráfica definidas
no guião (capa, formatação de texto, formação de imagem
e tabelas) e apresenta elementos da sua autoria.
Cumpre a generalidade das normas de apresentação
gráfica definidas no guião (capa, formatação de texto,
formação de imagem e tabelas).
Verifica-se alguma irregularidade no cumprimento das
normas de apresentação gráfica definidas no guião (capa,
formatação de texto, formação de imagem e tabelas).
Não cumpre a maioria das normas de apresentação gráfica
definidas no guião (capa, formatação de texto, formação de
imagem e tabelas).

De forma geral, utiliza com correção a língua portuguesa na
expressão escrita.

SUF

Utiliza, com algumas incorreções, a língua portuguesa na
expressão escrita.

INS

Não utiliza corretamente a língua portuguesa na expressão
escrita.

escrita
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INS – Insuficiente; SUF – Suficiente; B – Bom; MB – Muito Bom

ORGANIZAÇÃO E
ESTRUTURAÇÃO DOS
CONTEÚDOS

Critério

Subcritérios

Nível de
Desempenho

Descritores

MB

Cumpre todas as normas definidas relativas à organização
e estruturação dos conteúdos.

B
-------------SUF

INS

PLANEAMENTO TÉCNICO

MB

B
-------------SUF

PLANEAMENTO ECONÓMICO

INS

MB

B
-------------SUF

INS

CONCLUSÃO

MB

B
-------------SUF

INS

Cumpre a generalidade das normas definidas relativas à
organização e estruturação dos conteúdos.
Apresenta algumas falhas em relação à organização e
estruturação dos conteúdos definida.
Não cumpre todas ou não cumpriu a maioria das normas
definidas relativas à organização e estruturação dos
conteúdos.
Apresenta um projeto claramente definido, baseado num
tema relevante, de forma bem fundamentada, mobilizando
conhecimentos e competências das diferentes áreas de
formação.
Apresenta um projeto definido, baseado num tema, de
forma fundamentada, mobilizando conhecimentos e
competências das diferentes áreas de formação.
Apresenta um projeto baseado num tema pouco definido, e
com algumas incorreções na fundamentação, mobilizando
apenas alguns conhecimentos e competências das
diferentes áreas de formação.
Apresenta um projeto baseado num tema pouco definido,
com incorreções e inconsistências na fundamentação, e
com uma fraca mobilização de conhecimentos e
competências das diferentes áreas de formação.
Apresenta um planeamento económico muito adequado e
detalhado, de acordo com o planeamento técnico e sem
incorreções.
Apresenta um planeamento económico adequado, de
acordo com o planeamento técnico e sem incorreções.
Apresenta um planeamento económico pouco adequado
e/ou com algumas incorreções.
Apresenta um planeamento económico muito incompleto
e/ou desadequado na generalidade dos aspetos
contemplados.
Apresenta uma conclusão estruturada sobre o trabalho
desenvolvido e contempla uma autoavaliação
fundamentada.
Apresenta uma conclusão estruturada sobre o trabalho
desenvolvido, bem como uma autoavaliação que não
reflete todos os aspetos contemplados.
Apresenta uma conclusão pouco estruturada sobre o
trabalho desenvolvido e/ou uma autoavaliação que não
reflete todos os aspetos contemplados.
Não apresenta conclusão.
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INS – Insuficiente; SUF – Suficiente; B – Bom; MB – Muito Bom

Critério

Subcritérios

Nível de
Desempenho

ANEXOS

MB
B
--------------

Apresenta anexos enquadrados e relevantes que
complementam e fundamentam o projeto apresentado.
Apresenta anexos enquadrados e ajustados que
complementam o projeto apresentado.

SUF

Apresenta alguns anexos, embora pouco ajustados ao
projeto apresentado.

INS

Não apresenta ou apresenta anexos desajustados ao
projeto apresentado.

MB

AUTONOMIA

Descritores

B
-------------SUF

INS

Revela autonomia na planificação e desenvolvimento do
projeto e fez uso do acompanhamento para resolver
problemas e/ou superar dificuldades.
Revela alguma autonomia na planificação e
desenvolvimento do projeto embora tenha sido mais
dependente do acompanhamento para resolver problemas
e/ou superar dificuldades.
Revela pouca autonomia na planificação e desenvolvimento
do projeto e necessitou de acompanhamento constante
para resolver problemas e/ou superar dificuldades, ou
frequentemente não seguiu as recomendações dadas.
Não é autónomo na planificação e desenvolvimento do
projeto e/ou não seguiu as recomendações dadas.

