
 
Perfil de aprendizagem do aluno 

Cidadania e Desenvolvimento 2.º e 3.º Ciclos 

Domínio 
Perfil de Aprendizagens 

(de acordo com as Aprendizagens Essenciais) 

Níveis/Descritores de desempenho 

Área de competência 
do perfil dos alunos  

MUITO BOM 

 

BOM 
 

SUFICIENTE 
 

INSUFICIENTE 

       
 
Recolha da informação 
 
 

Recolhe com muita 
facilidade 
conhecimentos e 
informação das várias 
áreas disciplinares  

Recolhe com facilidade 
conhecimentos e 
informação das várias 
áreas disciplinares 

Recolhe conhecimentos 
e informação das várias 
áreas disciplinares 

Recolhe com dificuldade 
conhecimentos e 
informação das várias 
áreas disciplinares  

 
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 e 
estética artística 
I. Saber científico, 
técnico e tecnológico 
J. Consciência e 
domínio do corpo 
 

 
 

Organização/Tratamento da informação 
 

 

Organiza com muita 
facilidade e trata a 
informação das várias 
áreas disciplinares de 
forma adequada 

Organiza com facilidade 
e trata a informação das 
várias áreas disciplinares 

Organiza e trata a 
informação das várias 
áreas disciplinares 

Organiza com 
dificuldade e trata a 
informação das várias 
áreas disciplinares 

 
 
 

Elaboração/concretização do trabalho 

 

Desenvolve projetos 
autonomamente 
investindo na aquisição 
de novas competências 
de forma muito 
consistente 

Desenvolve com 
facilidade projetos de 
forma autónoma, 
investindo na aquisição 
de novas competências 

Desenvolve projetos 
autonomamente 
investindo na aquisição 
de novas competências  

Desenvolve com muita 
dificuldade projetos de 
forma autónoma, não 
investindo na aquisição 
de novas competências 

 
 

Apresentação do trabalho final 

 

Apresenta as ideias com 
muita clareza, 
originalidade e 
criatividade 

 

Apresenta as ideias com 
clareza, originalidade e 
criatividade 

 

Apresenta as ideias com 
alguma clareza 

 

Apresenta ideias com 
dificuldade 

 

 

De acordo com o artigo 18º do Dec. Lei 223-A/2018  

“2 - Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada ano ou ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho, 

em consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”.  

Aprovado em Reunião de Conselho Pedagógico realizado a 13 de outubro de 2021 

 


