
 
 

DESENVOLVIMENTO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (DAS)  
 

Objetivos gerais da disciplina: 
 

- Desenvolver o gosto pelo trabalho em equipa. 
- Cooperar em tarefas e projetos comuns. 
- Utilizar o conhecimento para participar de forma autónoma e crítica na tomada de 
decisões relacionadas com o efeito das atividades humanas. 
- Desenvolver atitudes de sociabilidade e responsabilidade ambiental. 

 

PERFIS/DESCRITORES e CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO  

AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS 

Adquiriu todos os conhecimentos trabalhados. MB 

Adquiriu de forma bastante satisfatória todos os conhecimentos trabalhados. B 

Adquiriu de forma satisfatória os conhecimentos trabalhados. S 

Não adquiriu de forma satisfatória os conhecimentos trabalhados. I 

APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

Utiliza com muita facilidade os conhecimentos adquiridos em diferentes situações. MB 

Utiliza com facilidade os conhecimentos adquiridos em diferentes situações. B 

Utiliza alguns dos conhecimentos adquiridos em diferentes situações. S 

Não utiliza os conhecimentos adquiridos. I 

PARTICIPAÇÃO/COOPERAÇÃO 

Intervém ativamente nas aulas, revela muito interesse e colabora sempre nas atividades MB 

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

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

S 

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

RESPEITO PELAS REGRAS (trabalho, organização, convivência, comportamento) 

Respeita sempre as regras MB 

Respeita quase sempre as regras B 

Respeita com alguma regularidade as regras S 

Raramente respeita as regras I 

AUTONOMIA/INICIATIVA 

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

MB 

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

B 

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

S 

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

ESPÍRITO CRÍTICO 

Demonstra bastante espírito crítico. MB 

Demonstra espírito crítico. B 

Demonstra algum espírito crítico. S 

Não demonstra  espírito crítico. I 

 
Critério – média simples dos pontos obtidos em cada item (MB = 5,  B = 4,  S = 3,  I = 2). 

 


