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PERFIL DE APRENDIAGEM DOS ALUNOS – DESENVOLVIMENTO; AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (DAS)  
1.º ANO DO 1.º CICLO 

2018 / 2019 
 

DOMÍNIOS 
 

NÍVEIS DE DESEMPENHO - Descritores 

I S B MB 

 
DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 
 
 

Revela muitas dificuldades: 
 

–na compreensão  do conceito de 
desenvolvimento sustentável.  

 
-na compreensão da 
interdependência entre processos 
de enriquecimento e de 
empobrecimento.  

 
-no reconhecimento do respeito 
pelos direitos humanos. 
Respeitador da diferença/ do 
outro. 
 
 

Revela alguma facilidade:  
 

–na compreensão  do conceito de 
desenvolvimento sustentável.  

 
-na compreensão da 
interdependência entre processos 
de enriquecimento e de 
empobrecimento.  

 
-no reconhecimento do respeito 
pelos direitos humanos. 
Respeitador da diferença/ do 
outro. 
 

Revela facilidade: 
 

–na compreensão  do conceito de 
desenvolvimento sustentável.  

 
-na compreensão da 
interdependência entre processos 
de enriquecimento e de 
empobrecimento.  

 
-no reconhecimento do respeito 
pelos direitos humanos. 
Respeitador da diferença/ do 
outro. 
 

Revela bastante facilidade: 
 
–na compreensão  do conceito de 
desenvolvimento sustentável.  

 
-na compreensão da 
interdependência entre processos 
de enriquecimento e de 
empobrecimento.  

 
-no reconhecimento do respeito 
pelos direitos humanos. 
Respeitador da diferença/ do 
outro. 
 

 
PRODUÇÃO E CONSUMO 

SUSTENTÁVEIS 
 
 
 

 
Revela muitas dificuldades: 
 
-no reconhecimento do ciclo de 
vida de diferentes bens de 
consumo.  
 
-na compreensão da importância 
da informação existente nos 
rótulos.  
 

Revela alguma facilidade: 
 
-no reconhecimento do ciclo de 
vida de diferentes bens de 
consumo.  
 
-na compreensão da importância 
da informação existente nos 
rótulos.  
 

Revela facilidade: 
 
-no reconhecimento do ciclo de 
vida de diferentes bens de 
consumo.  
 
-na compreensão da importância 
da informação existente nos 
rótulos.  
 

Revela bastante facilidade: 
 
-no reconhecimento do ciclo de 
vida de diferentes bens de 
consumo.  
 
-na compreensão da importância 
da informação existente nos 
rótulos.  
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ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS 

 

 

Revela muitas dificuldades: 
 
-no conhecimento das causas das 
alterações climáticas.  

 
-na identificação das atividades 
que contribuem para a 
diminuição de gases.  

Revela alguma facilidade: 
 
-no conhecimento das causas das 
alterações climáticas.  

 
-na identificação das atividades 
que contribuem para a 
diminuição de gases. 

Revela facilidade: 
 
-no conhecimento das causas das 
alterações climáticas.  

 
-na identificação das atividades 
que contribuem para a 
diminuição de gases. 

Revela bastante facilidade: 
 
-no conhecimento das causas das 
alterações climáticas.  

 
-na identificação das atividades 
que contribuem para a 
diminuição de gases. 

BIODIVERSIDADE 

 

 

Revela muitas dificuldades: 
 
No conhecimento das espécies 
animais e vegetais mais 
emblemáticas.  
 

Revela alguma facilidade: 
 
No conhecimento das espécies 
animais e vegetais mais 
emblemáticas.  
 

Revela facilidade: 
 
No conhecimento das espécies 
animais e vegetais mais 
emblemáticas.  
 

Revela bastante facilidade: 
 
No conhecimento das espécies 
animais e vegetais mais 
emblemáticas.  
 

ENERGIA 

 

 

Revela muitas dificuldades: 
 
- na consciência ambiental.  
 

Revela alguma facilidade: 
 
- na consciência ambiental.  
 

Revela facilidade: 
 
- na consciência ambiental.  
 

Revela bastante facilidade: 
 
- na consciência ambiental.  
 

ÁGUA 

 

 

Revela muitas dificuldades: 
 
-na compreensão da importância 
da água no planeta enquanto 
recurso e suporte da vida.  
 

Revela alguma facilidade: 
 
-na compreensão da importância 
da água no planeta enquanto 
recurso e suporte da vida.  
 

Revela facilidade: 
 
-na compreensão da importância 
da água no planeta enquanto 
recurso e suporte da vida.  
 

Revela bastante facilidade: 
 
-na compreensão da importância 
da água no planeta enquanto 
recurso e suporte da vida.  
 

SOLOS 

 

 

Revela muitas dificuldades: 
 
- na identificação dos vários tipos 
de solos.  
 

Revela alguma facilidade: 
 
- na identificação dos vários tipos 
de solos.  
 

Revela facilidade: 
 
- na identificação dos vários tipos 
de solos.  
 

Revela bastante facilidade: 
 
- na identificação dos vários tipos 
de solos.  
 

CIDADANIA GLOBAL 

 

Revela muitas dificuldades: 
 
- na compreensão de que as 
pessoas desempenham diferentes 
funções na promoção do bem-
estar.  
 

Revela alguma facilidade: 
 
- na compreensão de que as 
pessoas desempenham diferentes 
funções na promoção do bem-
estar.  
 

Revela facilidade: 
 
- na compreensão de que as 
pessoas desempenham diferentes 
funções na promoção do bem-
estar.  
 

Revela bastante facilidade: 
 
- na compreensão de que as 
pessoas desempenham diferentes 
funções na promoção do bem-
estar.  
 

 

Perfil dos alunos 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J), Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J), Criativo (A, C, D, J), Crítico/Analítico (A, B, C, D, G),Autoavaliador, 
Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I), Criativo (A, C, D, J), Crítico/Analítico (A, B, C, D, G), Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J), Questionador (A, F, G, I, J;), 
Comunicador (A, B, D, E, H).  


