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DOMÍNIOS CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 
PERFIL DE APRENDIZAGEM 

Não Adquiriu Em aquisição Adquiriu 

Conhecimento do 
Ambiente Natural 
e Social. 
 
Identidade /Auto 
estima 
Independência/ 
Autonomia. 
 
Iniciação à 
Matemática.  
 
Desenvolvimento 
da Linguagem Oral 
e Abordagem à 
Escrita. 
 
Educação física 
Expressões: 
Dramática, 
Plástica, Musical. 
 

 

 
✓ Uso do Conhecimento 
 
 
 
 
✓ Resolução de problemas 
 
 

 
 

 
✓ Comunicação 
 
 

 
 
 
 

✓ Interação 
 

- Raramente conhece conceitos, 
procedimentos ou técnicas. 
Relativamente ao desenvolvimento 
da tarefa muitas vezes necessita de 
uma explicação individualizada para 
compreender o que lhe é pedido, é 
pouco empenhado e responsável. 
 
- Raramente planifica ou aplica 
estratégias na resolução de 
problemas ou avalia a probabilidade 
dos resultados. Revela pouca 
capacidade de resolução de 
situações problemáticas que exigem 
reflexão. 
 
-Raramente compreende ou exprime 
ideias, raciocínios ou 
procedimentos, recorrendo a 
vocabulário específico do domínio. 
Demonstra muitas dificuldades ao 
nível da linguagem oral, sobretudo 
da expressão, mas também na 
compreensão.  
 

- Conhece e aplica frequentemente 
os conceitos, procedimentos e 
técnicas trabalhados. No 
desenvolvimento da tarefa/trabalho 
é autónomo, mas nem sempre é 
responsável e empenhado. 
 
 
- Regularmente, planifica e aplica 
estratégias na resolução de 
problemas e avalia a probabilidade 
dos resultados. 
 
 
 
 
- Compreende, exprime e participa 
regularmente ideias, raciocínios e 
procedimentos, recorrendo a 
vocabulário adequado, com 
articulação percetível e frases 
sintaticamente bem construídas. 
 

-Conhece e aplica frequentemente 
os conceitos, procedimentos e 
técnicas trabalhados. No 
desenvolvimento da tarefa/trabalho 
é autónomo, responsável e 
empenhado. 
 
 
- Conhece, generaliza e aplica 
estratégias na resolução de 
problemas e avalia frequentemente 
a probabilidade dos resultados.  
 
 
 
 
- Compreende, exprime e participa 
através de ideias, raciocínios e 
procedimentos, utilizando 
vocabulário adequado, articulação 
correta e frases sintaticamente bem 
construídas.  
 
 

-Ainda não interage respeitando as 
regras estabelecidas. 
 

- Interage respeitando a maioria das 
regras estabelecidas. 
 

- Interage respeitando as regras 
estabelecidas e é solidário e afável 
com os outros. 
 

 


