
 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTÓNIO DE ATAÍDE 

 Castanheira do Ribatejo 

 

Desempenho por Domínios – CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO – 2.º e 3.º CICLO 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS GERAIS 

DE AVALIAÇÃO 

DESCRITORES 

MUITO INSUFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BOM MUITO BOM 

COMPREENSÃO 

CRÍTICA DO MUNDO 

(AC – A, B, C, D, F, 
G, H, I) 

 
(40%) 

 

 Uso do 

Conhecimento 

 

Resolução de 

Problemas 

 

Comunicação 

 

Interação 

Ainda não compreende os 

conceitos adequados aos 

temas trabalhados, 

revelando pouca 

compreensão crítica do 

Mundo, não evidenciando 

espírito crítico nos 

comentários e opiniões 

que dá. Ainda não reflete 

sobre a sua aprendizagem. 

Nem sempre compreende os 

conceitos adequados aos 

temas trabalhados, 

revelando pouca 

compreensão crítica do 

Mundo. Raramente 

evidencia espírito crítico 

nos comentários e opiniões 

que dá. Reflete, com 

orientação, sobre a sua 

aprendizagem. 

Compreende e aplica alguns 

conceitos adequados aos temas 

trabalhados, revelando alguma 

compreensão crítica do Mundo e 

evidenciando espírito crítico, 

embora nem sempre sustente as 

suas intervenções. Reflete sobre 

a sua aprendizagem. 

Compreende e aplica 

conceitos adequados aos 

temas trabalhados, com 

facilidade, revelando 

compreensão crítica do 

Mundo, intervindo com 

espírito crítico e 

sustentando as suas 

opiniões. Reflete sobre a 

sua aprendizagem, 

procurando aprofundá-la 

Compreende e mobiliza 

conceitos adequados aos 

temas trabalhados, com 

facilidade, revelando 

compreensão crítica do 

Mundo, intervindo com 

espírito crítico e 

sustentando as suas 

opiniões. Reflete sobre a 

sua aprendizagem, de uma 

forma clara e objetiva, 

aprofundando-a. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

E INVESTIGAÇÃO 

(AC – A, B, C, D, E,  
G, H,I) 

 
(30%) 

Não pesquisa informação 

apropriada, nem a analisa 

ou organiza, de acordo 

com o desenvolvimento da 

investigação. Não retira 

conclusões, nem 

fundamenta as suas 

opiniões ou aceita 

diferentes pontos de vista 

Pesquisa informação, nem 

sempre apropriada e ainda 

não a analisa ou organiza, 

de acordo com o 

desenvolvimento da 

investigação. Raramente 

retira conclusões e 

fundamenta as suas opiniões 

ou aceita diferentes pontos 

de vista. 

Pesquisa, analisa e organiza a 

informação apropriada, com 

pouca autonomia, nem sempre 

definindo estratégias adequadas 

ao desenvolvimento da 

investigação. Retira algumas 

conclusões, embora, nem sempre 

fundamente as suas 

opiniões/opções, mas mostrando 

alguma flexibilidade perante 

diferentes pontos de vista. 

Pesquisa, analisa, organiza a 

informação de forma crítica 

e autónoma, definindo 

estratégias adequadas ao 

desenvolvimento da 

investigação e retirando 

algumas conclusões. 

Fundamenta as suas 

opiniões/opções, 

considerando diferentes 

pontos de vista 

Pesquisa, analisa, organiza e 

interpreta a informação de 

forma crítica, clara e 

autónoma, definindo 

estratégias adequadas ao 

desenvolvimento da 

investigação e retirando 

conclusões. Fundamenta as 

suas opiniões/opções, com 

qualidade, considerando 

diferentes pontos de vista. 

CRIAÇÃO, 

INTERVENÇÃO E 

INOVAÇÃO 

(AC – A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J) 

 
(30%) 

Não realiza as atividades 

propostas, nem aplica os 

conceitos, técnicas e 

procedimentos e 

raramente apresenta 

ideias ou propostas de 

solução para os desafios 

colocados. Adota uma 

atitude, inadequada em 

contextos de cooperação, 

partilha e colaboração e 

não tem em conta as 

sugestões dos professores 

e dos seus colegas. 

Nas atividades que realiza 

ainda não aplica os 

conceitos, técnicas e 

procedimentos e raramente 

apresenta ideias ou 

propostas de solução para 

os desafios colocados. 

Adota uma atitude, nem 

sempre adequada em 

contextos de cooperação, 

partilha e colaboração e 

raramente tem em conta as 

sugestões dos professores e 

dos seus colegas. 

Nas atividades que realiza aplica 

alguns conceitos, técnicas e 

procedimentos nas 

atividades/tarefas e apresenta 

algumas ideias e propostas de 

solução para os desafios 

colocados. Adota, na 

generalidade, uma atitude 

adequada em contextos de 

cooperação, partilha e 

colaboração, mas nem sempre 

tem em conta as sugestões dos 

professores e dos seus colegas. 

Nas atividades que realiza 

aplica corretamente 

conceitos, técnicas e 

procedimentos e apresenta 

novas ideias e propostas de 

solução para os desafios 

colocados. Adota uma 

atitude adequada em 

contextos de cooperação, 

partilha e colaboração e 

tem em conta as sugestões 

dos professores e dos seus 

colegas.  

Nas atividades que realiza 

mobiliza criteriosamente 

conceitos, técnicas e 

procedimentos e apresenta 

novas ideias e propostas de 

solução para os desafios 

colocados. Adota uma 

atitude coerente e 

adequada em contextos de 

cooperação, partilha e 

colaboração e tem em conta 

todas sugestões dos 

professores e dos seus 

colegas. 

Áreas de Competências do PERFIL dos ALUNOS (AC): A – Linguagens 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   


