
Agrupamento de Escolas de Azeitão - 171049  
Escola Básica de Azeitão  

Escola Básica de Brejos do Clérigo  
Escola Básica do Casal de Bolinhos 

Escola Básica de Vila Nogueira de Azeitão  
Escola Básica de Vila Fresca de Azeitão  

Escola Básica de Vendas de Azeitão  
Escola Básica da Brejoeira  

 

PERFIL DE APRENDIAGEM DOS ALUNOS –APOIO AO ESTUDO 

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). 

DOMÍNIOS 
NÍVEIS DE DESEMPENHO - Descritores 

I S B /MB 

Conhecimento de 
conceitos e procedimentos 
no âmbito dos 
temas/conteúdos das 
aprendizagens essenciais. 
 
Componentes do Currículo: 
Matemática 
Estudo do Meio 
Português 
DAS 
Educação Artística 

Revela muitas dificuldades: 
 
 
Em dominar os conceitos e procedimentos essenciais 
dos temas / conteúdos das aprendizagens essenciais 
nas diferentes componentes do currículo. 

Revela facilidade 
 
 
Em dominar os conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas / conteúdos das 
aprendizagens essenciais nas diferentes 
componentes do currículo. 

Revela bastante facilidade 
 
 
Em dominar os conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas / conteúdos das 
aprendizagens essenciais nas diferentes 
componentes do currículo. 

 
Competências/ 
capacidades e atitudes 
transversais 
 
 

Revela muitas dificuldades: 
-Em selecionar e organizar tarefas de superação de 
dificuldades, integrando saberes prévios para construir 
novos conhecimentos.  
-Em realizar o seu trabalho no tempo proposto, 
recorrendo a diferentes estratégias e estabelecer uma 
metodologia de estudo.  
-Em tomar a iniciativa na realização de trabalhos 
complementares. 
-Em integrar saberes de diferentes componentes 
curriculares no desenvolvimento das suas tarefas.  
-Em desenvolver uma atitude crítica construtiva que 
conduza à melhoria das aprendizagens individual e 
coletiva.  
-Em desenvolver o gosto pelo trabalho em equipa, 
cooperando na realização de trabalhos em grupo e 
respeitar a opinião dos pares.  
-Em utilizar o conhecimento para participar de forma 
autónoma e crítica, questionando sobre os temas 
desenvolvidos; em ponderar as suas respostas e 
intervir oportunamente em situação de aula.  
-Em desenvolver atitudes de sociabilidade e 
responsabilidade sobre o trabalho desenvolvido.  
-Em formular e comunicar opiniões críticas sobre o seu 
trabalho e o dos outros, expor as suas dúvidas e 
solicitar ajuda. 

Revela facilidades: 
-Em selecionar e organizar tarefas de superação 
de dificuldades, integrando saberes prévios 
para construir novos conhecimentos.  
-Em realizar o seu trabalho no tempo proposto, 
recorrendo a diferentes estratégias e 
estabelecer uma metodologia de estudo.  
-Em tomar a iniciativa na realização de 
trabalhos complementares. 
-Em integrar saberes de diferentes 
componentes curriculares no desenvolvimento 
das suas tarefas.  
-Em desenvolver uma atitude crítica construtiva 
que conduza à melhoria das aprendizagens 
individual e coletiva.  
-Em desenvolver o gosto pelo trabalho em 
equipa, cooperando na realização de trabalhos 
em grupo e respeitar a opinião dos pares.  
-Em utilizar o conhecimento para participar de 
forma autónoma e crítica, questionando sobre 
os temas desenvolvidos; em ponderar as suas 
respostas e intervir oportunamente em situação 
de aula.  
-Em desenvolver atitudes de sociabilidade e 
responsabilidade sobre o trabalho desenvolvido.  
-Em formular e comunicar opiniões críticas 
sobre o seu trabalho e o dos outros, expor as 
suas dúvidas e solicitar ajuda. 

Revela muitas dificuldades: 
 
-Em selecionar e organizar tarefas de superação 
de dificuldades, integrando saberes prévios para 
construir novos conhecimentos.  
-Em realizar o seu trabalho no tempo proposto, 
recorrendo a diferentes estratégias e 
estabelecer uma metodologia de estudo.  
-Em tomar a iniciativa na realização de trabalhos 
complementares. 
-Em integrar saberes de diferentes componentes 
curriculares no desenvolvimento das suas 
tarefas.  
-Em desenvolver uma atitude crítica construtiva 
que conduza à melhoria das aprendizagens 
individual e coletiva.  
-Em desenvolver o gosto pelo trabalho em 
equipa, cooperando na realização de trabalhos 
em grupo e respeitar a opinião dos pares.  
-Em utilizar o conhecimento para participar de 
forma autónoma e crítica, questionando sobre os 
temas desenvolvidos; em ponderar as suas 
respostas e intervir oportunamente em situação 
de aula.  
-Em desenvolver atitudes de sociabilidade e 
responsabilidade sobre o trabalho desenvolvido.  
-Em formular e comunicar opiniões críticas sobre 
o seu trabalho e o dos outros, expor as suas 
dúvidas e solicitar ajuda. 


