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PERFIS DE APRENDIZAGEM E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 1º ANO 
 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO (CD) 

PERFIS/DESCRITORES 

PARTICIPAÇÃO/COOPERAÇÃO NA SALA DE AULA 

Intervém ativamente nas aulas, revela sempre interesse e colabora sempre nas atividades. RCMF 

Intervém regularmente por sua iniciativa e/ou quando solicitado, revela interesse pelas 
atividades e colabora em grande parte das mesmas. 

RCF 

Intervém pouco, mas revela algum interesse pelas atividades da aula, colaborando 
regularmente nas mesmas. 

R 

Não intervém, revela pouco interesse pelas atividades da aula e raramente colabora nelas. RCMD 

Não intervém, não revela interesse pelas atividades da aula e não colabora nas mesmas. NR 

PONTUALIDADE 

É sempre pontual. RCMF 

É quase sempre pontual. RCF 

É regularmente pontual. R 

É poucas vezes pontual. RCMD 

Raramente é pontual. NR 

ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL 

Traz sempre o material pedido . RCMF 

Traz quase sempre o material pedido . RCF 

Traz regularmente o material pedido . R 

Frequentemente não traz o material pedido . RCMD 

Nunca traz o material pedido . NR 

COMPORTAMENTO 

Apresenta sempre um comportamento excelente, respeitando os outros. RCMF 

Apresenta quase sempre um comportamento correto, respeitando os outros. RCF 

Apresenta regularmente um comportamento correto, respeitando os outros. R 

Apresenta poucas vezes um comportamento correto, nem sempre respeitando os outros. RCMD 

Nunca apresenta um comportamento correto, nem respeita os outros. NR 

AUTONOMIA / INICIATIVA 

Procura sistematicamente superar as suas dificuldades, realiza as atividades propostas sem 
necessitar de ajuda e executa trabalhos por iniciativa própria. 

RCMF 

Procura superar as dificuldades encontradas, realiza a maioria das atividades propostas sem 
necessitar de ajuda e por vezes executa trabalhos por iniciativa própria. 

RCF 

Procura regularmente superar as dificuldades encontradas, pedindo auxílio e tenta realizar as 
atividades propostas. 

R 

 Poucas vezes procura ultrapassar as dificuldades encontradas e raramente realiza as atividades 
propostas. 

RCMD 

Não tenta ultrapassar as dificuldades encontradas e não realiza as atividades propostas. NR 


