
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 – DE DESENVOLVIMENTO; AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (DAS) DOS 1.º, 2.º e 3.º ANOS DO 1.º CICLO 

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 do 
DAS:  
-Desenvolvimento sustentável; Produção e 
Consumos Sustentável; Alterações 
climáticas; Biodiversidade; Energia; Água; 
Solos; Cidadania Global. 

Revela muitas dificuldades: 
 
 
Em dominar os conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas de Desenvolvimento; 
Ambiente e Sustentabilidade trabalhados. 

Revela facilidade 
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Revela bastante facilidade 
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essenciais dos temas de Desenvolvimento; 
Ambiente e Sustentabilidade trabalhados. 

 
Competências/ capacidades e atitudes 
transversais 
 
 

Revela muitas dificuldades: 
-Em selecionar e organizar informação a 
partir de fontes diversas, integrando saberes 
prévios para construir novos conhecimentos.  
- No conhecimento e aplicação das 
competências desenvolvidas em 
problemáticas atuais e em vários contextos.  
- No reconhecimento de entidades e 
processos com base em critérios, 
compreendendo a sua pertinência.  
-No desenvolvimento de uma atitude crítica 
construtiva que conduza à melhoria das 
condições de vida e da saúde individual e 
coletiva.  
- Na integração de saberes de diferentes 
áreas curriculares no desenvolvimento dos 
temas abordados no DAS.  
- Na identificação de problemáticas do meio 
com base em conhecimentos adquiridos.  
- Em contribuir para a mudança de 
comportamento e de atitude face às 
desigualdades de desenvolvimento e aos 
problemas ambientais.  
-Em desenvolver o gosto pelo trabalho em 
equipa e cooperar em tarefas e projetos 
comuns.  
- Em utilizar o conhecimento para participar 
de forma autónoma e crítica na tomada de 
decisões relacionadas com o efeito das 
atividades humanas.  
-Em desenvolver atitudes de sociabilidade e 
responsabilidade ambiental.  
- Em formular e comunicar opiniões críticas.  
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