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                                              Cursos Profissionais      

Perfil de Aprendizagens Específicas     Avaliação 

Domínios 
/Temas 

Descritores de Desempenho 
(Aprendizagens Essenciais) 

Áreas de Competência 
/Descritores operativos 

(perfil dos alunos) 

Atividades/ 
Instrumentos 
de Avaliação 

Fator  
de 

ponderação 

Módulo I 
Tema/ 

problema 1.3.  
A comunicação e a 

construção do 

indivíduo. 

 

 

Tema/problema 

6.2.  
O desenvolvimento 

de novas atitudes 

no trabalho e no 

emprego: o 

empreendedorismo. 

 

 

 

Tema/problema 8.3.  

De Alexandria à era 

digital: a difusão do 

conhecimento 

através dos seus 

suportes. 

 

 

 

 

 

 

Módulo II 
Tema/problema 

2.2. 
A construção do 

social. 

 

No Tema-problema 1.3 aborda-se a questão da comunicação humana, com o estudo dos elementos 

que a comunicação envolve, dando ênfase particular à dimensão argumentativa do ato 

comunicativo. 
Na exploração deste tema o aluno terá que: 

● Selecionar, organizar e aplicar a informação de acordo com o solicitado, utilizar diferentes formatos, 

suportes e linguagens, harmonizar os elementos gráficos utilizados nos produtos realizados. 

● Inferir as intenções do emissor, adequar o comportamento e a comunicação ao meio, de acordo com as 

regras sociais, apresentar argumentos tendo em conta auditórios e contextos. 

No Tema-problema 6.2  serão abordadas as consequências das novas tecnologias nas relações de 

trabalho. Também serão abordadas as novas atitudes face ao emprego e ao trabalho, algumas 

indutoras de criatividade e inovação como o empreendedorismo. 
Na exploração deste tema o aluno terá que: 

● Aplicar conceitos para interpretar a realidade.  

● Resolver problemas. 

● Desenvolver o pensamento crítico e criativo (planeando o trabalho a desenvolver). 

● Pesquisar de forma colaborativa. 

● Intervir oralmente (sabendo transmitir e escutar). 

● Desenvolver a autonomia pessoal. 

O Tema-problema 8.3 aborda o domínio da palavra fixada através de distintos suportes. Desde os 

primeiros registos que se conhecem à era digital, a difusão do conhecimento multiplica-se 

exponencialmente a um número cada vez mais alargado de recetores de informação. A imprensa é 

um marco na democratização do conhecimento que alicerça as sociedades contemporâneas. 
Na exploração deste tema o aluno terá que: 

● Aplicar conceitos para interpretar a realidade.  

● Resolver problemas. 

● Desenvolver o pensamento crítico e criativo (planeando o trabalho a desenvolver). 

● Pesquisar de forma colaborativa. 

● Intervir oralmente (sabendo transmitir e escutar). 

● Desenvolver a autonomia pessoal. 

O Tema-problema 2.2 remete para conceitos essenciais para a compreensão da História e da 

Sociologia, contextualizando espacial e temporalmente acontecimentos que se revelaram 

determinantes para a construção dos valores culturais e identitários da sociedade ocidental. A análise 

das realidades clássica, medieval e moderna da civilização ocidental facilitará a compreensão da 

sociedade contemporânea. 
 Na exploração deste tema o aluno terá que: 

● Utilizar de forma adequada fontes para a produção e aprofundamento do conhecimento, consolidação 
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Valores 

 

 

 40% 
 
 

 

 

 

 

 

40% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 
 

 

 

 

 



                                       Critérios específicos de avaliação de Área de Integração – 1º ano                                                  Ano letivo: 2020/2021 

p. 2 de 4 

 

 

 

 

 

Tema/problema 

6.1.  
O trabalho, a sua 

evolução e estatuto 

no ocidente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tema/problema 9.1.  

Os fins e os meios: 

que ética para a 

vida humana? 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo III 
Tema/problema 

3.3. 
Homem-Natureza: 

uma relação 

sustentável? 

 

 

 

 

 

 

 

Tema/problema 
4.1.  
A identidade 

e utilização de referentes de tempo e unidades de tempo. 

● Mobilizar conceitos para a compreensão da existência de continuidades e ruturas nas sociedades. 

● Mobilizar o saber para o exercício de uma cidadania  consciente e responsável. 

 

O Tema-problema 6.1 aborda os direitos associados ao trabalho e aos trabalhadores e as 

organizações do trabalho a nível nacional, europeu e mundial. Estando os Cursos Profissionais 

vocacionados para um setor do mundo do trabalho, deverá dar-se ênfase às organizações de 
caráter geral e específicas, relacionadas com a área de educação e formação do curso 

frequentado, reconhecendo, no mundo atual, o papel dessas organizações na defesa de aspetos 

como a igualdade de género e a luta contra o trabalho infantil. Finalmente, também são abordados 

aspetos relacionados com a higiene e segurança no trabalho. 
Na exploração deste tema o aluno terá que: 

● Utilizar de forma adequada fontes para a produção e aprofundamento do conhecimento, consolidação 

e utilização de referentes de tempo e unidades de tempo. 

● Mobilizar conceitos para a compreensão da existência de continuidades e ruturas nas sociedades. 

● Mobilizar o saber para o exercício de uma cidadania  consciente e responsável. 

 

O Tema-problema 9.1 versa sobre os fundamentos ético-políticos das sociedades, as suas 

especificidades e diferenças. Procura-se, assim, conhecer as influências explícitas e implícitas desses 

valores e induzir o debate sobre o conceito de liberdade em diversas aceções e concretizações. 
Na exploração deste tema o aluno terá que: 

● Aplicar adequadamente conceitos, teorias e critérios para analisar a realidade, assumir posições, 

mobilizando competências argumentativas, coerência do discurso e correção gramatical. 

● Adequar comportamentos e tomar decisões de acordo com os critérios de avaliação e o feedback dos 

pares e professores, manifestar autonomia em função de problemas e apreender os processos de 

pensamento utilizados na realização de tarefas propostas). 

● Ouvir, negociar e procurar consensos, contribuir de modo útil para os processos e produtos. 

● Aplicar conhecimentos para descrever, interpretar e agir sobre a realidade, oralmente e por escrito. 

 

No Tema-problema 3.3 os alunos devem refletir sobre o presente e o futuro da relação ser humano-natureza, na 

perspetiva de que esta constitui uma dimensão essencial da qualidade de vida, pois é fundamental subordinar a 

ação humana às condicionantes de ordem ecológica. Com feito, preconiza-se que se deve partir da observação 

de situações concretas, próximas da realidade do aluno, para promover formas de compreensão científica dos 

problemas ambientais. A questão ambiental deve centrar-se na abordagem de uma utilização indiscriminada dos 

recursos naturais e da produção de desperdícios (diversas formas de poluição e diminuição da base de recursos 

disponíveis). Os alunos devem também refletir sobre as relações entre as ações locais e globais a nível de proteção 

ambiental. 

Na exploração deste tema o aluno terá que: 

● Pesquisas, selecionar, analisar, inventariar e divulgar produtos em diferentes formatos. 

● Avaliar e validar os dados recolhidos, cruzando diferentes fontes de informação para testar a sua 

credibilidade, organizar e apresentar um produto de acordo com um plano. 

● Levantar e analisar as questões a investigar. 

● Definir e executar estratégias adequadas ao objeto de investigação, apontar criativa e criticamente 

soluções alternativas a partir de diferentes perspetivas. 

O Tema-problema 4.1 procura proporcionar aos alunos a capacidade de identificação das principais 

características físicas e humanas que determinam a identidade da região em que a escola se insere. Para 

compreender e caracterizar os aspectos físicos e humanos de uma região, sugere-se que este Tema-problema seja 
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regional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tema/problema 7.2.  

Um desafio global: o 

desenvolvimento 

sustentável. 

 

 

 

 

 

explorado em consonância com uma perspetiva metodológica de investigação à escala local, tendo como 

ponto de partida os conhecimentos prévios dos alunos acerca do meio envolvente e da região em que se inserem. 

No final, deve ser explorado o conceito de região como uma síntese dos aspetos físicos e humanos que permitem 

caracterizar e definir a identidade de um determinado território por comparação e distinção a outros. 

Na exploração deste tema o aluno terá que: 

● Ser capaz observar a  paisagem-perceção da paisagem identificando nela elementos passíveis de 

representação cartográfica. 

● Aplicar técnicas de representação cartográfica na inventariação de características topográficas e 

ambientais da região onde reside. 

● Aplicar técnicas de investigação (inquéritos, entrevistas, etc.) no estudo da sua região. 

O Tema-problema 7.2 propõe o reconhecimento de que a intensificação das atividades humanas, e consequente 

pressão sobre os recursos naturais, tem provocado danos significativos na atmosfera, no solo, na água e na 

biodiversidade. Este Tema-problema deve terminar com a exploração do conceito de desenvolvimento humano 

sustentável e solidário, ao enfatizar a necessidade de preservação do meio físico e da gestão racional dos recursos 

naturais, a par da importância de se respeitarem as condições socioeconómicas, políticas e culturais, para que as 

gerações vindouras usufruam de uma vida digna e longa e, em liberdade, possam exercer os seus direitos. 

Na exploração deste tema o aluno terá que: 

● Avaliar e validar os dados recolhidos, cruzando diferentes fontes de informação para testar a sua 

credibilidade, organizar e apresentar um produto de acordo com um plano. 

● Mobilizar o saber para o exercício de uma cidadania  consciente e responsável. 
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Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de Problemas D Pensamento crítico e pensamento criativo E Relacionamento interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e autonomia G Bem-estar, saúde e ambiente H Sensibilidade Estética e artística I Saber científico, técnico e tecnológico J Consciência e domínio do corpo 

 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória)  

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e alheias em função 
do bem comum. 
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Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser solidário para 
com os outros. 

Curiosidade, reflexão e inovação Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol da 
solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum. 

Fórmula de cálculo da classificação final de cada módulo: CF = [(40xT)+(40xTS)+(20xV)]/100      Legenda: T – Testes; ST – Trabalho Sistemático; V –Atitudes, Condutas e Valores. 

PERFIL DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

 
DOMÍNIOS  
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

NÍVEIS DE DESEMPENHO - DESCRITORES 

MUITO INSUFICIENTE  
0 a 4,4 valores 

INSUFICIENTE  
4,5 a 9,4 valores 

SUFICIENTE  
9,5 a 13,4 valores 

BOM  
13,5 a 17,4 valores 

MUITO BOM 
 17,5 a 20 valores 

Conhecimento 
Explora e domina os conceitos-
chave dos temas/problema 
estudados. 
 (A; B; D; H; I)  
Capacidades 
Problematiza e argumenta de 
forma crítica e consistente. 
(A; C; D; E; H; I) 
Atitudes 
Comunica e participa 
demonstrando iniciativa, 
autonomia e  
responsabilidade. 
(A; B; D; E, F,) 

Não domina os conceitos-chave dos 
temas estudados. 
Não problematiza. Não analisa os 
problemas. 
Não argumenta de forma consistente.  
Não comunica corretamente de 
forma escrita e/ou oral. 
Não demonstra iniciativa.  
Não tem autonomia. 
Não se mostra responsável no 
cumprimento das tarefas e  dos 
prazos. 
Não se preocupa com a sua evolução 
nas aprendizagens. 

Usa os conceitos-chave dos temas 
estudados com lacunas e sem os 
sistematizar. 
Tem uma relação superficial e limitada 
com os problemas. 
Tem uma argumentação pouco 
consistente. 
Comunica de forma escrita e/ou oral 
com erros estruturais e performativos 
relevantes. 
Demonstra pouca iniciativa e 
autonomia. 
Cumpre esporadicamente as tarefas e 
os prazos. 
Não se preocupa-se pouco com a sua 
evolução nas aprendizagens 

Usa os conceitos-chave dos temas 
estudados. 
Tem uma relação superficial e 
limitada com os problemas. 
Tem uma argumentação 
minimamente consistente. 
Comunica de forma escrita e/ou 
oral de forma minimamente 
proficiente, dando erros, não 
procurando corrigi-los. 
Demonstra alguma iniciativa e 
autonomia. 
Cumpre frequentemente as tarefas 
e os prazos. 
Preocupa-se minimamente com a 
sua evolução nas aprendizagens. 

Usa frequentemente os conceitos-
chave dos temas estudados de 
forma correta e sistemática. 
Problematiza frequentemente de 
forma profunda e abrangente. 
Tem uma argumentação 
frequentemente consistente. 
Comunica de forma escrita e/ou 
oral de forma frequentemente 
proficiente. 
Demonstra iniciativa e autonomia. 
Cumpre frequentemente as tarefas 
e os prazos. 
Preocupa-se com a sua evolução 
nas aprendizagens. 

Usa sempre os conceitos-chave dos 
temas estudados de forma correta e 
sistemática.. 
Problematiza sempre de forma 
profunda e abrangente. 
Tem uma argumentação sempre 
consistente. 
Comunica de forma escrita e/ou 
oral de forma sempre proficiente. 
Demonstra sempre iniciativa e 
autonomia. 
Cumpre sempre as tarefas e os 
prazos. 
Preocupa-se consistentemente com 
a sua evolução nas aprendizagens. 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 02/10/2020 
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Perfil de Aprendizagens Específicas     Avaliação 

Domínios 
/Temas 

Descritores de Desempenho 
(Aprendizagens Essenciais) 

Áreas de 
Competência 

/Descritores 
operativos 

(perfil dos alunos) 

Atividades/ 

Instrumentos 
de Avaliação 

Fator  

de 
ponderação 

Módulo IV 
Tema/ 

problema 1.1.  
A construção do 

conhecimento ou 

o fogo de 

Prometeu. 

 

 

Tema/problema 

4.3..  
Os desequilíbrios 

regionais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema/problema 

8.2.  

Da multiplicidade 

dos saberes à 

ciência como 

construção 

racional do real. 

Módulo V 
Tema/problema 

3.1. 
O homem e a 

Terra. 

O Tema-problema 1.1 parte da importância do conhecimento para o humano e pretende 

salientar que o conhecimento resulta de uma interação complexa entre o herdado e o adquirido. 
Estando hoje a inteligência artificial a alcançar novos desenvolvimentos, visa-se, também, 

questionar o impacto desses desenvolvimentos nas sociedades. 
Na exploração deste tema o aluno terá que: 

● Apresentar ideias pertinentes para a discussão, ouvir e tomar em consideração a palavra do outro. 

● Identificar as tarefas necessárias à realização do trabalho e negociar a sua distribuição, tendo em 

conta a obtenção de um produto final comum. 

● Convocar conhecimentos para pensar criticamente, mediante critérios definidos e com diferentes 

graus de complexidade. 

● Correlacionar o desenvolvimento do conhecimento com os problemas resultantes da sua aplicação). 

No Tema-problema 4.3  pretende-se que os alunos compreendam a existência de diferenças de 
desenvolvimento no território nacional. A exploração deste Tema-problema, deve ter como ponto 

de partida a identificação dos desequilíbrios regionais existentes, seguindo-se a fundamentação 

dos mesmos e, por fim, a formulação de propostas de solução e/ou medidas de mitigação na 

ótica de promoção do desenvolvimento integrado e sustentável. 
Na exploração deste tema o aluno terá que: 

● Recolher e interpretar informação, planear pesquisas, avaliar e tomar decisões para resolver 

problemas. 

● Participar construtivamente considerando diferentes fontes de informação/experiências/ideias com 

vista à tomada de posição fundamentada.  

● Convocar diferentes conhecimentos na mobilização do sentido crítico, apontar soluções alternativas 

a partir de diferentes perspetivas. 

O Tema-problema 8.2 apresenta o conhecimento científico como uma construção racional sobre 

a realidade, cuja aplicação tecnológica implica uma mudança significativa do quotidiano e 

levanta problemas éticos e políticos cuja reflexão é necessária. 
Na exploração deste tema o aluno terá que: 

● Aplicar conceitos e teorias na interpretação da realidade.  

● Compreender a existência de continuidades e ruturas e mobilização do saber para a cidadania. 

● Refletir sobre os problemas éticos relacionados com a investigação científica e tecnológica. 

 

O Tema-problema 3.1 os alunos devem investigar a relação ser humano/natureza (Universo, Terra), 

a dimensão temporal e evolutiva dos processos naturais e a evolução das ideias sobre a natureza 

e sobre essa relação. Simultaneamente, os alunos devem desenvolver conhecimentos relativos à 

formação e à evolução do Universo, do Sistema Solar e da Terra, por forma a compreenderem os 
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Testes e  
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Trabalho 
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(Componente 

Prática) 
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Portefólios/Dossiers 

temáticos; Exposições 
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planificado com cada 
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condutas e 

Valores 

 

 
 40% 
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Tema/problema 

5.2.  
A cidadania 

europeia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tema/problema 

9.2.  

A formação da 

sensibilidade 

cultural e a 

transfiguração da 

experiência: a 

estética. 

 

 
 

Módulo VI 
Tema/problema 

1.2. 
Pessoa e cultura. 

 

 

 

Tema/problema 

5.1.  
A integração no 

espaço europeu. 

desafios colocados nos percursos subsequentes. 

Exemplos observáveis no quotidiano e objetos de estudo de ciências diversas devem ser 

considerados no decurso da exploração deste Tema-problema, como sejam, a desigual duração 

do dia natural no planeta Terra, a existência de fusos horários e de estações do ano, as fases da 

lua ou a tabela de marés. 
 Na exploração deste tema o aluno terá que: 

● Triar, analisar, estruturar e partilhar ideias e conhecimentos, em diferentes formatos. 

● Participar construtivamente considerando diferentes fontes de informação/experiências/ideias com 

vista à tomada de posições fundamentadas, 

● Convocar diferentes conhecimentos na mobilização do sentido crítico.  

● Apontar soluções alternativas a partir de diferentes perspetivas), 

 

O Tema-problema 5.2 enquadra historicamente o surgimento da UE e as etapas da sua 

construção, bem como as suas principais instituições e os direitos e deveres associados à 

cidadania europeia. Mas, como este espaço de integração, do qual Portugal faz parte, está em 

constante mutação, pretende-se também que sejam reconhecidos os desafios e as oportunidades 

que, na atualidade, se poderão colocar à zona euro e à UE. 
Na exploração deste tema o aluno terá que: 

● Utilizar de forma adequada fontes para a produção e aprofundamento do conhecimento. 

● Compreender a existência de continuidades e ruturas nas sociedades levantando problemas 

relacionados com a cidadania europeia . 

● Mobilizar o saber para o exercício de uma cidadania  consciente e responsável. 

 

O Tema-problema 9.2 introduz a problemática estética enquanto produto da sensibilidade 

humana socialmente contextualizada. Propõe uma reflexão sobre a arte, suas manifestações e 

representatividade nas culturas. 
Na exploração deste tema o aluno terá que: 

● Mobilizar informação para produção de produtos que manifestem ousadia e capacidade de 

adaptação às situações e solicitações) 

● Problematizar questões no domínio da estética. 

● Localizar algumas obras artísticas nos períodos significativos da estética ocidental contemporânea. 

● Aplicar categorias estéticas na interpretação e transformação da realidade quotidiana. 

 

 

Com o Tema-problema 1.2 pretende-se que o aluno compreenda o caráter congénito e sociocultural da 

personalidade, pensando e agindo tendo em conta o papel normalizador e controlador dos processos e 

agentes da socialização e dos padrões de cultura. 

Na exploração deste tema o aluno terá que: 

● Utilizar múltiplas formas de comunicação multimodal para conhecer e refletir ou para expressar 

conhecimento sobre a realidade). 

● (explorar situações sociais mais ou menos próximas das suas  vivências pessoal. 

 

O Tema-problema 5.1 inicia-se com a análise da UE, apresentando esse espaço na sua diversidade aos níveis 

geográfico, económico, social e cultural e referindo algumas consequências (oportunidades/desafios) para 

Portugal da integração nesse espaço, bem como para a região onde a escola se insere. 

Na exploração deste tema o aluno terá que: 

● Aplicar critérios de desenvolvimento económico e social para  interpretar a realidade, colocar 
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Tema/problema 

7.1.  

Cultura global ou 

globalização das 

culturas? 

 

 

 

 

 

problemas e procurar soluções. 

● Desenvolver o pensamento crítico com vista a incrementar a sua autonomia. 

● Descobrir oportunidades e desafios da integração europeia para Portugal e/ou para a região onde a 

escola está inserida. 

 

O Tema-problema 7.1 aborda as várias dimensões do conceito de globalização na sociedade atual – 

económica, financeira e cultural. Após uma breve referência aos fatores e às etapas que contribuíram para a 

globalização económica, será dada ênfase à globalização cultural do mundo atual, evidenciando os 

contributos dados pelas novas tecnologias da informação e comunicação para a aproximação entre 

diferentes culturas. 

Na exploração deste tema o aluno terá que: 

● Explicitar em que consiste a globalização cultural, destacando o papel dos meios de comunicação 

na difusão cultural. 

● Relacionar globalização com padrões de consumo, vida pessoal e estilos de vida. 

● Mobilizar critérios éticos para a compreensão da importância da multiculturalidade. 

● Analisar criticamente as relações entre a economia e as culturas nos actuais processos de  

globalização.  
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Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 
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Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 
solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e inovação Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em 
prol da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no 
bem comum. 

Fórmula de cálculo da classificação final de cada módulo: CF = [(40xT)+(40xTS)+(20xV)]/100      Legenda: T – Testes; ST – Trabalho Sistemático; V –Atitudes, Condutas e Valores. 

PERFIL DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

 
DOMÍNIOS  
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

NÍVEIS DE DESEMPENHO - DESCRITORES 

MUITO INSUFICIENTE  
0 a 4,4 valores 

INSUFICIENTE  
4,5 a 9,4 valores 

SUFICIENTE  
9,5 a 13,4 valores 

BOM  
13,5 a 17,4 valores 

MUITO BOM 
 17,5 a 20 valores 

Conhecimento 
Explora e domina os conceitos-
chave dos temas/problema 
estudados. 
 (A; B; D; H; I)  
Capacidades 
Problematiza e argumenta de 
forma crítica e consistente. 
(A; C; D; E; H; I) 
Atitudes 
Comunica e participa 
demonstrando iniciativa, 
autonomia e  
responsabilidade. 
(A; B; D; E, F,) 

Não domina os conceitos-chave dos 
temas estudados. 
Não problematiza. Não analisa os 
problemas. 
Não argumenta de forma consistente.  
Não comunica corretamente de 
forma escrita e/ou oral. 
Não demonstra iniciativa.  
Não tem autonomia. 
Não se mostra responsável no 
cumprimento das tarefas e  dos 
prazos. 
Não se preocupa com a sua evolução 
nas aprendizagens. 

Usa os conceitos-chave dos temas 
estudados com lacunas e sem os 
sistematizar. 
Tem uma relação superficial e limitada 
com os problemas. 
Tem uma argumentação pouco 
consistente. 
Comunica de forma escrita e/ou oral 
com erros estruturais e performativos 
relevantes. 
Demonstra pouca iniciativa e 
autonomia. 
Cumpre esporadicamente as tarefas e 
os prazos. 
Preocupa-se pouco com a sua evolução 
nas aprendizagens 

Usa os conceitos-chave dos temas 
estudados. 
Tem uma relação superficial e 
limitada com os problemas. 
Tem uma argumentação 
minimamente consistente. 
Comunica de forma escrita e/ou 
oral de forma minimamente 
proficiente, dando erros, não 
procurando corrigi-los. 
Demonstra alguma iniciativa e 
autonomia. 
Cumpre frequentemente as tarefas 
e os prazos. 
Preocupa-se minimamente com a 
sua evolução nas aprendizagens. 

Usa frequentemente os conceitos-
chave dos temas estudados de 
forma correta e sistemática. 
Problematiza frequentemente de 
forma profunda e abrangente. 
Tem uma argumentação 
frequentemente consistente. 
Comunica de forma escrita e/ou 
oral de forma frequentemente 
proficiente. 
Demonstra iniciativa e autonomia. 
Cumpre frequentemente as tarefas 
e os prazos. 
Preocupa-se com a sua evolução 
nas aprendizagens. 

Usa sempre os conceitos-chave dos 
temas estudados de forma correta e 
sistemática.. 
Problematiza sempre de forma 
profunda e abrangente. 
Tem uma argumentação sempre 
consistente. 
Comunica de forma escrita e/ou 
oral de forma sempre proficiente. 
Demonstra sempre iniciativa e 
autonomia. 
Cumpre sempre as tarefas e os 
prazos. 
Preocupa-se consistentemente com 
a sua evolução nas aprendizagens. 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 02/10/2020 


