
 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTÓNIO DE ATAÍDE 

 Castanheira do Ribatejo 

 

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   

 

Desempenho por Domínios – OFICINA TEAM – 6B | 6D | 8B | 8E | 9ª | 9C 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS 
GERAIS DE 
AVALIAÇÃO 

DESCRITORES 

MUITO INSUFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BOM MUITO BOM 

COMPREENSÃO 

E 

APROPRIAÇÃO 

(AC – A, B, C, 
D, E, F, G, H, I) 
 

(50%) Uso do 

Conhecimento 

 

Resolução 

de Problemas 

 

Comunicação 

 

Interação 

Não identifica nem 

compreende e/ou aplica os 

conceitos e os 

procedimentos adequados 

aos temas trabalhados. 

Raramente pesquisa 

informação, mesmo com 

orientação e/ ou organiza as 

ideias. Não dá relevância às 

sugestões dos professores e 

dos seus pares e nem 

sempre contribui para uma 

aprendizagem colaborativa. 

Não demonstra interesse 

pelas aprendizagens. 

Nem sempre identifica e 

raramente compreende e/ou 

aplica os conceitos e os 

procedimentos adequados aos 

temas trabalhados. Pesquisa 

informação, com orientação, 

mas nem sempre organiza as 

ideias de forma clara. Nem 

sempre dá relevância às 

sugestões dos professores e 

dos seus pares e nem sempre 

contribui para uma 

aprendizagem colaborativa. 

Raramente demonstra 

interesse pelas aprendizagens.  

Identifica, mas nem sempre 

compreende e/ou aplica os 

conceitos e os procedimentos 

adequados aos temas 

trabalhados. Pesquisa, planifica 

e organiza a informação de 

forma clara e objetiva, mas com 

alguma orientação. Dá alguma 

relevância às sugestões dos 

professores e dos seus pares e 

contribui para uma 

aprendizagem colaborativa, com 

alguma orientação. Demonstra 

interesse pelas aprendizagens.  

Compreende e aplica os 

conceitos e os procedimentos 

adequados aos temas 

trabalhados. Pesquisa, 

planifica e organiza a 

informação de forma clara, 

objetiva e autónoma. Tem em 

conta as sugestões dos 

professores e dos seus pares e 

envolve-se numa 

aprendizagem colaborativa. 

Demonstra interesse pelas 

aprendizagens, mas nem 

sempre procura aprofundá-las.  

Compreende e mobiliza os 

conceitos e os procedimentos 

adequados aos temas 

trabalhados. Pesquisa, 

planifica e organiza a 

informação de forma crítica, 

clara, objetiva e autónoma. 

Tem em conta as sugestões 

dos professores e dos seus 

pares , promove e envolve-se 

numa aprendizagem 

colaborativa. Demonstra 

interesse pelas aprendizagens 

e procura aprofundá-las. 

CRIAÇÃO E 

INOVAÇÃO 

(AC – A, B, C, 
D, E, F, G, H, I, 

J) 
(50%)  

Não apresenta as 

tarefas/trabalho, nem 

apresenta ideias e/ou 

soluções. Raramente se 

expressa num registo 

adequado ao contexto de 

comunicação, cometendo 

incorreções que dificultam a 

compreensão da mensagem. 

Não colabora com os colegas 

nem demonstra flexibilidade 

perante diferentes pontos de 

vista. Não se envolve nas 

tarefas nem age com 

responsabilidade. 

Nem sempre apresenta as 

tarefas/trabalho, com clareza 

e rigor (científico, técnico, 

estético e linguístico), ou 

ideias e soluções. Nem sempre 

se expressa num registo 

adequado ao contexto de 

comunicação, cometendo 

incorreções que dificultam a 

compreensão da mensagem. 

Raramente colabora e interage 

com os colegas, demonstrando 

pouca flexibilidade perante 

diferentes pontos de vista. 

Raramente se envolve nas 

tarefas e age com 

responsabilidade.  

Apresenta as tarefas/trabalho 

com alguma clareza e rigor 

(científico, técnico, estético e 

linguístico), apresentando ideias 

e soluções. Expressa-se num 

registo adequado ao contexto de 

comunicação, cometendo 

algumas incorreções, que não 

dificultam a compreensão da 

mensagem.  Colabora e interage 

com os colegas, embora nem 

sempre demonstre flexibilidade 

perante diferentes pontos de 

vista. Envolve-se nas tarefas e é 

responsável. 

Apresenta as tarefas/trabalho, 

de forma estruturada, com 

clareza e rigor (científico, 

técnico, estético e 

linguístico), propondo ideias e 

soluções, embora nem sempre 

inovadoras. Expressa-se num 

registo competente e 

adequado ao contexto de 

comunicação, embora com 

pequenas imprecisões que não 

influenciam a compreensão da 

mensagem. Colabora e 

interage, ativamente, com os 

colegas e aceita diferentes 

pontos de vista. Envolve-se nas 

tarefas e é responsável e 

autónomo. 

Apresenta sistematicamente 

as tarefas/trabalho, de forma 

estruturada, com clareza e 

rigor (científico, técnico, 

estético e linguístico), 

propondo ideias e soluções 

inovadoras. Expressa-se num 

registo competente e 

adequado ao contexto de 

comunicação, com correção 

linguística. Colabora e 

interage, proativamente, com 

os colegas e aceita diferentes 

pontos de vista, reformulando, 

por vezes, posições. Envolve-

se nas tarefas, é responsável, 

autónomo e persistente. 


