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Desempenho por Domínios – ATELIER DE APRENDIZAGENS – 2.º e 3.º CICLO 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS 
GERAIS DE 
AVALIAÇÃO 

DESCRITORES 

MUITO 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BOM MUITO BOM 

CONHECIMENTO 
C, G, H, I 

20% 

Uso do 
Conhecimento 

 

Resolução de 
Problemas 

 

Comunicação 

 

Interação 

Não adquiriu as 
aprendizagens 
significativas. 

Ainda não adquiriu as 
aprendizagens 
significativas. 

Adquiriu, parcialmente, 
as aprendizagens 
significativas. 

Adquiriu as 
aprendizagens 
significativas. 

Adquiriu, plenamente, as 
aprendizagens 
significativas. 

AUTONOMIA 
F, G, H, I, J 

20% Não adquiriu 
autonomia. 

Ainda não adquiriu 
autonomia. 

Adquiriu parcialmente 
autonomia. 

Adquiriu autonomia. É plenamente autónomo. 

AUTODETERMINAÇÃO 
D, G, H, J 

10% 

Não adquiriu 
autodeterminação, 
nem estratégias na 
resolução de 
problemas 

Ainda não adquiriu 
autodeterminação, 
nem estratégias na 
resolução de 
problemas. 

Está a adquirir 
autodeterminação e 
estratégias na resolução 
de problemas. 

Adquiriu 
autodeterminação e 
estratégias na resolução 
de problemas. 

Adquiriu, plenamente, 
autodeterminação e 
estratégias na resolução 
de problemas. 

LINGUAGEM E 
COMUNICAÇÃO 

A, B, H, I 

10% 

Não compreende nem 
expressa as 
mensagens através de 
linguagem verbal 
e/ou não-verbal, em 
diferentes contextos 

Ainda não 
compreende nem 
expressa as 
mensagens através de 
linguagem verbal e/ou 
não-verbal, em 
diferentes contextos. 

Compreende e expressa, 
parcialmente as 
mensagens, através de 
linguagem verbal e/ou 
não-verbal, em 
diferentes contextos. 

Compreende e expressa 
as mensagens, através de 
linguagem verbal e/ou 
não-verbal, em 
diferentes contextos. 

Compreende e expressa, 
plenamente, as 
mensagens através de 
linguagem verbal e/ou 
não-verbal, em diferentes 
contextos. 

SOCIALIZAÇÃO 
E, F, G, H 

20% 
Não interage com os 
pares e/ou adultos. 

Ainda não interage 
com os pares e/ou 
adultos. 

Interage parcialmente, 
com os pares e/ou 
adultos. 

Interage, os pares e/ou 
adultos. 

Interage, plenamente, 
com os pares e/ou 
adultos. 

COOPERAÇÃO 
E, F, G 

10% 
Não coopera com os 
pares e/ou adultos. 
 

Ainda não coopera 
com os pares e/ou 
adultos. 

Coopera, parcialmente, 
com os pares e/ou 
adultos. 

Coopera com os pares 
e/ou adultos. 

Coopera, plenamente, 
com os pares e/ou 
adultos. 

MOTRICIDADE 
H, J 

10% 

Não adquiriu o 
controlo dos 
movimentos corporais 
(globais e finos). 

Ainda não adquiriu o 
controlo dos 
movimentos corporais 
(globais e finos). 

Adquiriu parcialmente o 
controlo dos movimentos 
corporais (globais e 
finos). 

Adquiriu o controlo dos 
movimentos corporais 
(globais e finos). 

Adquiriu, plenamente, o 
controlo dos movimentos 
corporais (globais e 
finos). 

 
Áreas de Competências do PERFIL dos ALUNOS: 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   


