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DOMÍNIOS 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Insuficiente Suficiente Bom / Muito Bom 
 
 
 
Conhecimento e compreensão de conceitos e 
procedimentos. 
 
Aquisição de conhecimento relativos aos 

temas/conteúdos das aprendizagens essenciais 

das diferentes componentes do currículo: 

Matemática; Estudo do Meio; Português; DAS; 

Educação Artística; Educação Física; Cidadania e 

Desenvolvimento. 

 

 

 

 
 
 

Revela dificuldade na aquisição e compreensão de 

conceitos e procedimentos relativos aos 

temas/conteúdos das aprendizagens essenciais das 

diferentes componentes do currículo. 

 

Revela alguma facilidade na aquisição e compreensão de 

conceitos e procedimentos relativos aos 

temas/conteúdos das aprendizagens essenciais das 

diferentes componentes do currículo.  

 

Revela facilidade na aquisição e compreensão de 

conceitos e procedimentos relativos aos 

temas/conteúdos das aprendizagens essenciais das 

diferentes componentes do currículo. 

 
 
Aplicação de conhecimentos. 
 
-Selecionar e organizar tarefas de superação de 
dificuldades, 
-Realizar o seu trabalho recorrendo a diferentes 
estratégias  
-Integrar saberes no desenvolvimento das suas 
tarefas.  
-Desenvolver uma atitude crítica  
-Desenvolver o gosto pelo trabalho em equipa  
-Desenvolver atitudes de sociabilidade e 
responsabilidade sobre o trabalho desenvolvido.  
-Formular e comunicar opiniões críticas sobre o 
seu trabalho e o dos outros  
-Expor as suas dúvidas e solicitar ajuda.  
 

 
Revela dificuldade: 
 
Na seleção, organização de tarefas e superação de 
dificuldades. 
Na realização do seu trabalho recorrendo a 
diferentes estratégias. 
Na integração de saberes no desenvolvimento das 
suas tarefas.  
No desenvolvimento de uma atitude crítica. 
No desenvolvimento do gosto pelo trabalho em 
equipa  
No desenvolvimento de atitudes de sociabilidade e 
responsabilidade sobre o trabalho desenvolvido.  
Na formulação e comunicação de opiniões críticas 
sobre o seu trabalho e o dos outros. 
Na exposição das suas dúvidas e na solicitação ajuda.  

  

Revela alguma facilidade: 
 
Na seleção, organização de tarefas e superação de 
dificuldades. 
Na realização do seu trabalho recorrendo a diferentes 
estratégias. 
Na integração de saberes no desenvolvimento das suas 
tarefas.  
No desenvolvimento de uma atitude crítica. 
No desenvolvimento do gosto pelo trabalho em equipa  
No desenvolvimento de atitudes de sociabilidade e 
responsabilidade sobre o trabalho desenvolvido.  
Na formulação e comunicação de opiniões críticas sobre 
o seu trabalho e o dos outros. 
Na exposição das suas dúvidas e na solicitação ajuda.  
 

Revela facilidade: 
 
Na seleção, organização de tarefas e superação de 
dificuldades. 
Na realização do seu trabalho recorrendo a 
diferentes estratégias.  
Na integração de saberes no desenvolvimento das 
suas tarefas.  
No desenvolvimento de uma atitude crítica. 
No desenvolvimento do gosto pelo trabalho em 
equipa  
No desenvolvimento de atitudes de sociabilidade e 
responsabilidade sobre o trabalho desenvolvido.  
Na formulação e comunicação de opiniões críticas 
sobre o seu trabalho e o dos outros.  
Na exposição das suas dúvidas e na solicitação ajuda.  
 

 
Áreas de Competência do Perfil do Aluno a trabalhar em todos os domínios: 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. 
 


