
 
Perfil de aprendizagem do aluno 

Português 1.º Ciclo 

2022/2023 

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  
  

O
ra

lid
ad

e
 

 

Compreensão Compreende, com muita 

facilidade textos orais: seleciona, 

organiza e regista a informação;   

 

Compreende, com facilidade 

textos orais: seleciona, organiza 

e regista a informação;   

 

Compreende, com alguma 

facilidade textos orais: seleciona, 

organiza e regista a informação;   

 

Ainda não compreende textos 

orais, nem  seleciona, organiza e 

regista a informação.  

  

  

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  

Expressão Produz, com muita 

facilidade, discursos orais com 

elementos de coesão adequados.  

Produz, com facilidade, discursos 

orais com elementos de coesão 

adequados.  

Produz, com alguma facilidade, 

discursos orais com elementos de 

coesão adequados.  

Ainda não produz  discursos orais 

com elementos de coesão 

adequados.  

 

 

 

Leitura 

Realiza, com muita facilidade, leitura 

em voz alta.  

Lê e explicita, com muita facilidade, o 

sentido global de textos, com base 

em inferências justificadas; 

  

 

Reconhece, com muita facilidade, a 

estrutura do texto.  

Realiza, com facilidade, leitura 

em voz alta.  

Lê e explicita, com facilidade, o 

sentido global de textos, com 

base em 

inferências justificadas;   

 

Reconhece, com facilidade, a 

estrutura do texto.  

Realiza, com alguma facilidade, 

leitura em voz alta.  

Lê e explicita, com alguma 

facilidade, o sentido global de 

textos, com base em inferências 

justificadas;   

 

Reconhece, com alguma 

facilidade, a estrutura do texto.  

Realiza, com muita dificuldade, 

leitura em voz alta.  

Lê e explicita, com muita 

dificuldade, o sentido global de 

textos, com base em inferências 

justificadas OU não faz inferências 

justificadas,  

Reconhece, com muita 

dificuldade, a estrutura do texto 

OU não reconhece.  

 

 

Educação Literária 

Lê e interpreta, com muita 

facilidade, textos diversos.   

Reconhece facilmente, a estrutura 

dos textos literários e os seus 

elementos constitutivos;   

Lê e interpreta, com facilidade, 

textos diversos;   

Reconhece, com facilidade, a 

estrutura dos textos literários e 

os seus elementos 

Lê e interpreta, com dificuldade, 

textos diversos;   

Reconhece, com dificuldade, a 

estrutura dos textos literários e 

os seus elementos constitutivos;  

Lê e interpreta, com 

muita dificuldade textos 

diversos OU não interpreta;   

Reconhece, com 

muita dificuldade, a estrutura dos 



 
Perfil de aprendizagem do aluno 

Compreende, com muita facilidade, a 

utilização de recursos expressivos na 

construção de sentido do texto.  

constitutivos;   

Compreende, com facilidade, a 

utilização de recursos 

expressivos na construção de 

sentido do texto.   

 Compreende, com dificuldade, a 

utilização de recursos expressivos 

na construção de sentido do 

texto. 

textos literários e os seus 

elementos constitutivos OU não 

reconhece;   

Compreende, com 

muita dificuldade OU não 

compreende, a utilização de 

recursos expressivos na 

construção de sentido do texto. 

  

G-Bem-estar, saúde e 

ambiente  

  

H- Sensibilidade estética 

e artística  

  

I-Saber científico, técnico 

e tecnológico  

  

J-Consciência e domínio 

do corpo  

  

Gramática Reconhece, conhece e mobiliza, 

com muita facilidade, aspetos 

fundamentais da Fonologia, da 

Morfologia, da Sintaxe e da 

Semântica.  

Reconhece, conhece e 

mobiliza, com 

facilidade, aspetos 

fundamentais da Fonologia, 

da Morfologia, da Sintaxe e 

da Semântica.   

Reconhece, conhece e 

mobiliza, com 

dificuldade, aspetos 

fundamentais da Fonologia, 

da Morfologia, da Sintaxe e da 

Semântica.   

Ainda não reconhece, nem 

mobiliza aspetos fundamentais 

da Fonologia, da Morfologia, 

da Sintaxe e da Semântica. 

Escrita Planifica, com muita facilidade, a 

escrita de textos com finalidades 

diversas;   

Elabora, com muita facilidade e 

criatividade, textos que cumpram 

objetivos explícitos quanto ao 

destinatário e à finalidade;   

Escreve, com muita 

facilidade, com propriedade 

vocabular e com respeito pelas 

regras de ortografia e de 

pontuação.  

Planifica, com facilidade, a 

escrita de textos com 

finalidades diversas;   

Elabora, com facilidade e 

criatividade, textos que 

cumpram objetivos explícitos 

quanto ao destinatário e à 

finalidade;  

Escreve com facilidade, com 

propriedade vocabular e com 

respeito pelas regras de 

ortografia e de pontuação.  

Planifica, com dificuldade, a 

escrita de textos com 

finalidades diversas;   

Elabora, com dificuldade, 

textos que cumpram objetivos 

explícitos quanto ao 

destinatário e à finalidade;  

Escreve, com dificuldade com 

propriedade vocabular e 

com algum respeito pelas 

regras de ortografia e de 

pontuação.  

 

Ainda não planifica, nem 

elabora a produção de textos;  

 

 

Escreve com vocabulário 

restrito e redundante e com 

incorreções ortográficas e de 

pontuação.  

 

 

  



 
Perfil de aprendizagem do aluno 

Matemática 1.º Ciclo   (1.º e 3.º ano) 

2022/2023 

Domínio 
Perfil de Aprendizagens 

(de acordo com as 
Aprendizagens Essenciais) 

Descritores de desempenho Área de 
competência 
do perfil dos 

alunos 
Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 

Compreender e usar 
conhecimentos 
matemáticos (conceitos, 
procedimentos e 
métodos) 

Compreende e usa de forma fluente e rigorosa, 
com significado e em situações diversas, 
conhecimentos matemáticos (conceitos, 
procedimentos e métodos) relativos aos temas.  

Compreende e usa, com significado e em 
situações diversas, conhecimentos 
matemáticos (conceitos, procedimentos e 
métodos) relativos aos temas. 

Compreende e usa em 
algumas situações, 
conhecimentos matemáticos 
(conceitos, procedimentos e 
métodos) conceitos da 
disciplina.  

Ainda não compreende nem 
usa conhecimentos 
matemáticos (conceitos, 
procedimentos e métodos) 
para aplicar nos diferentes 
conceitos da disciplina.  

 
 A, B, C, D, E, 
F, H, I 

Resolução de problemas  
e  
Raciocínio matemático 

Mobiliza, de forma sistemática, aprendizagens 
necessárias para a resolução e formulação de 
problemas em contextos variados. 

Mobiliza aprendizagens necessárias para a 
resolução e formulação de problemas em 
algumas situações. 

Mobiliza, em poucas 
situações, aprendizagens 
necessárias para a resolução e 
formulação de problemas. 

Ainda não mobiliza as suas 
aprendizagens para a 
resolução e formulação de 
problemas. 

C, D, E, F, I 

Apresenta os seus raciocínios de forma clara e bem 
estruturada. 

Apresenta os seus raciocínios de forma 
estruturada. 

Apresenta os seus raciocínios 
de forma pouco estruturada. 

Ainda não apresenta os seus 
raciocínios de forma clara 
e/ou correta 

A, C, D, E, F, I 

 
Comunicação matemática  
e  
Representações 
matemáticas 

Exprime, oralmente e por escrito, ideias 
matemáticas, com precisão e rigor, e justifica 
raciocínios, procedimentos e conclusões, 
recorrendo ao vocabulário e linguagem própria da 
Matemática. 

Exprime, oralmente e por escrito, ideias 
matemáticas e justifica raciocínios, 
procedimentos e conclusões, recorrendo 
ao vocabulário e linguagem própria da 
Matemática. 

Exprime, oralmente e por 
escrito, algumas ideias, 
procedimentos ou raciocínios. 

Ainda não exprime ideias, 
procedimentos ou raciocínios 
de forma e/ou correta. 

A, C, E, F 

Mobiliza, de forma sistemática, representações 
múltiplas, como ferramentas de apoio ao raciocínio 
e à comunicação matemática, e como possibilidade 
de apropriação da informação veiculada nos 
diversos meios de comunicação. 

Mobiliza representações múltiplas, como 
ferramentas de apoio ao raciocínio e à 
comunicação matemática, e como 
possibilidade de apropriação da informação 
veiculada nos diversos meios de 
comunicação. 

Usa representações múltiplas, 
como ferramentas de apoio 
ao raciocínio e à comunicação 
matemática, no entanto ainda 
comete erros na sua 
representação. 

Ainda não usa representações 
múltiplas, como ferramentas 
de apoio ao raciocínio e à 
comunicação matemática. 

A, C, D, E, F, I 

Pensamento 
computacional 
e   
Conexões matemáticas 

Mobiliza, de forma sistemática, o pensamento 
computacional, usando práticas como a abstração, 
a decomposição, o reconhecimento de padrões, a 
análise e definição de algoritmos, e o 
desenvolvimento de hábitos de depuração e 
otimização dos processos.  

Mobiliza o pensamento computacional, 
usando práticas como a abstração, a 
decomposição, o reconhecimento de 
padrões, a análise e definição de 
algoritmos, e o desenvolvimento de hábitos 
de depuração e otimização dos processos. 

Desenvolveu alguns conceitos 
essenciais do pensamento 
computacional e consegue 
realizar algumas das suas 
etapas. 

Ainda não desenvolveu o 
pensamento computacional. 

C, D, E, F, I 

Reconhece e usa conexões entre ideias 
matemáticas de diferentes temas e aplica ideias 
matemáticas na resolução de problemas de 
contextos diversos (outras áreas do saber, 
realidade, profissões) 

Reconhece e usa conexões entre ideias 
matemáticas de diferentes temas e aplica 
algumas ideias matemáticas na resolução 
de problemas de contextos diversos (outras 
áreas do saber, realidade, profissões) 

Reconhece as conexões 
matemáticas, mas tem 
dificuldades em aplicá-las num 
contexto específico.  

Ainda não reconhece nem 
usa conexões matemáticas.  

C, D, E, F, H, I 

  



 
Perfil de aprendizagem do aluno 

Matemática 1.º Ciclo   (2.º e 4.º ano) 

2022/2023 

Domínio  

Perfil de Aprendizagens  

(de acordo com as 

Aprendizagens Essenciais)  

Descritores de desempenho  

Área de competência do 

perfil dos alunos  
Muito Bom  Bom  Suficiente  Insuficiente  

Procedimentos, técnicas, 

conceitos, propriedades e 

relações matemáticas 

 

Conhece, compreende e mobiliza, com 

facilidade, procedimentos, técnicas, 

conceitos, propriedades e relações 

matemáticas.   

Conhece, compreende e mobiliza, com 

alguma facilidade, procedimentos, 

técnicas, conceitos, propriedades e 

relações matemáticas.   

Conhece, compreende e 

mobiliza, com dificuldade, 

procedimentos, técnicas, 

conceitos, propriedades e 

relações matemáticas.  

Ainda não 

conhece procedimentos e 

conceitos matemáticos.  

  A-Linguagens e Textos  

 B-Informação e comunicação  
 E-Relacionamento 
interpessoal  
 F-Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
  I-Saber científico, técnico e 
tecnológico  

 

Resolução de problemas 

e 

 

Raciocínio matemático 

Facilmente, mobiliza de forma 

sistemática, aprendizagens necessárias 

para a resolução e formulação de 

problemas em contextos variados.   

Mobiliza aprendizagens necessárias para 

a resolução e formulação de problemas, 

em algumas situações.  

Mobiliza, com dificuldade,  

aprendizagens necessárias para 

a resolução e formulação de 

problemas.  

Ainda não mobiliza 

aprendizagens para a 

resolução e formulação de 

problemas.  

 A-Linguagens e Textos  
 C-Raciocínio e resolução de 
problemas  
 D-Pensamento crítico e 
pensamento criativo  
 E-Relacionamento 
interpessoal  
 F-Desenvolvimento pessoal e 
autonomia  
 I-Saber científico, técnico e 
tecnológico  

Apresenta os seus raciocínios de forma 

clara e bem estruturada.  

Apresenta os seus raciocínios de forma 

estruturada.  

Apresenta os seus raciocínios de 

forma pouco estruturada.  

Ainda não apresenta os 

seus raciocínios.  

 

 

Comunicação matemática 

Exprime, oralmente e por escrito, 

ideias matemáticas, com precisão e 

rigor, e justifica raciocínios, 

procedimentos e conclusões, 

recorrendo ao vocabulário e 

linguagem própria da Matemática  

Exprime, oralmente e por escrito, ideias 

matemáticas e justifica raciocínios, 

procedimentos e conclusões, recorrendo 

ao vocabulário e linguagem própria da 

Matemática.  

Exprime, oralmente e por 

escrito, com dificuldade, 

algumas ideias, procedimentos 

ou raciocínios.  

Ainda não exprime ideias, 

procedimentos ou 

raciocínios.  

 A-Linguagens e Textos   
B-Informação e comunicação   
C-Raciocínio e resolução de 
problemas  
 E-Relacionamento 
interpessoal 
F-Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

 
  



 
Perfil de aprendizagem do aluno 

Estudo do Meio 1.º Ciclo 
2022/2023 

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 

 
 
 

Conhecimento científico 

Relaciona facilmente os 
conhecimentos adquiridos e 
partilha-os com os pares. 

Relaciona os 
conhecimentos adquiridos 
e partilha-os com os pares. 

Relaciona com algumas 
dificuldades os 
conhecimentos 
adquiridos e partilha-os 
com os pares. 

Não relaciona os 
conhecimentos 
adquiridos e nem os 
partilha com os pares. 

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 

 
  I-Saber científico, técnico e 

tecnológico 
 

 J-Consciência e domínio do 
corpo 

Compreensão e 
resolução de problemas 

Pesquisa voluntariamente 
sobre um tema à escolha ou 
sugerido. 

Pesquisa autonomia sobre 
um tema à escolha ou 
sugerido. 

Pesquisa sobre um tema 
à escolha ou sugerido 
com orientação. 

Não efetua pesquisa 
sobre um tema à 
escolha ou sugerido. 

Prática experimental 

Facilmente colabora, 
dinamiza e questiona 
hipóteses e resultados nas 
atividades experimentais. 

Colabora, dinamiza e 
questiona hipóteses e 
resultados nas atividades 
experimentais. 

Só colabora, dinamiza e 
questiona hipóteses e 
resultados nas atividades 
experimentais quando 
solicitado e com 
orientação. 

Não colabora, dinamiza 
e questiona hipóteses e 
resultados nas 
atividades 
experimentais. 

  



 
Perfil de aprendizagem do aluno 

Expressões Artísticas 1.º Ciclo 
2022/2023 

 

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 

A
rt

e
s 

V
is

u
ai

s 
  

Apropriação e Reflexão;  
  
Interpretação e Comunicação;  
 
 Experimentação e Criação. 

Aplica muito bem as técnicas 
de expressões artísticas, 
revelando iniciativa. 
 

Cria/produz, com 
desinibição e 
expressividade, 
personagens, histórias nos 
jogos. 
 

Aplica as técnicas de 
expressões artísticas 
com orientação. 
 
 

Não aplica as técnicas 
de expressões 
artísticas com 
orientação. 
  

  
D-Pensamento critico e 
pensamento criativo. 
 
H-Sensibilidade estética e 
artística. 
 
 
J-Consciência e domínio do 
corpo. 
 
E-Relacionamento 
Interpessoal. 
 
 
G-Bem-estar, saúde e 
ambiente. 
 

D
an

ça
 

  

Apropriação e Reflexão;  
 
Interpretação e Comunicação;  
 
Experimentação e Criação. 

Expressa-se de forma livre, 
integrada, harmoniosa e 
criativa.   

Expressa-se de forma livre e 
criativa, frequentemente. 

Expressa-se de forma 
livre e criativa, 
ocasionalmente. 

Não se expressa de 
forma livre e criativa. 
 

M
ú

si
ca

 
  

Experimentação e criação; 
 
Interpretação e comunicação;  
 
Apropriação e reflexão. 

Identifica muito bem sons e 
ritmos. 
 
 
Seleciona, experimenta e 
utiliza sons e ritmos. 
 
 
 
Conhece e reproduz canções, 
lengalengas e rimas, 
voluntariamente. 
 

Identifica frequentemente 
sons e ritmos. 
 
 
Produz bem sons e ritmos. 
 
 
 
 
Conhece e reproduz 
canções, lengalengas e 
rimas. 
 

Identifica 
ocasionalmente sons 
e ritmos. 
 
Produz 
satisfatoriamente 
alguns sons e ritmos. 
 
 
Reproduz canções, 
lengalengas e rimas. 

Não identifica 
ocasionalmente sons 
e ritmos. 
 
Não produz sons e 
ritmos. 
 
 
 
Não reproduz 
canções, lengalengas 
e rimas. 



 
Perfil de aprendizagem do aluno 

Ex
p

re
ss

ão
 D

ra
m

át
ic

a/
Te

at
ro

 
  

Apropriação e Reflexão;  
 
Interpretação e Comunicação;  
 
Experimentação e Criação. 

Compreende jogos de 
comunicação verbal/ não 
verbal, mostrando 
sensibilidade e imaginação. 
 
 
 
 
Cria/produz, com 
desinibição e 
expressividade, 
personagens, histórias nos 
jogos. 

Compreende jogos de 
comunicação verbal/ 
não verbal e 
frequentemente revela 
imaginação 
 
 
 
Cria/produz 
personagens, histórias 
nos jogos, 
voluntariamente. 

Revela 
compreensão de 
jogos de 
comunicação 
verbal/ não verbal, 
propostos, 
ocasionalmente. 
 
Cria/produz, 
personagens, 
histórias nos jogos, 
mas com 
orientação. 

Não revela 
compreensão de 
jogos de 
comunicação 
verbal/ não verbal, 
propostos. 
 
 
Ainda não,  
cria/produz, 
personagens, 
histórias nos jogos. 

  



 
Perfil de aprendizagem do aluno 

Educação Física 1.º Ciclo 
2022/2023 

 

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 

 
Perícias e Manipulações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deslocamentos e Equilíbrios 
 
 
 
 
 

Realiza com facilidade ações 
motoras básicas com aparelhos 
portáteis, segundo uma 
estrutura rítmica, 
encadeamento ou combinação 
de movimentos, conjugando as 
qualidades  da ação própria ao 
efeito pretendido de 
movimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza com destreza ações 
motoras básicas de 
deslocamento, no solo e em 
aparelhos, segundo uma 
estrutura rítmica, 
encadeamento, ou combinação 
de movimentos, coordenando 
a sua ação para aproveitar as 
qualidades motoras 
possibilitadas pela situação. 

Realiza ações motoras 
básicas com aparelhos 
portáteis, segundo uma 
estrutura rítmica, 
encadeamento ou 
combinação de 
movimentos, conjugando 
as qualidades  da ação 
própria ao efeito 
pretendido de movimento. 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza ações motoras 
básicas de deslocamento, 
no solo e em aparelhos, 
segundo uma estrutura 
rítmica, encadeamento, ou 
combinação de 
movimentos, coordenando 
a sua ação para aproveitar 
as qualidades motoras 
possibilitadas pela situação. 

Realiza com 
dificuldade ações 
motoras básicas com 
aparelhos portáteis, 
segundo uma 
estrutura rítmica, 
encadeamento ou 
combinação de 
movimentos, 
conjugando as 
qualidades  da ação 
própria ao efeito 
pretendido de 
movimento. 
 
 
 
Realiza com algumas 
dificuldades ações 
motoras básicas de 
deslocamento, no solo 
e em aparelhos, 
segundo uma 
estrutura rítmica, 
encadeamento, ou 
combinação de 
movimentos, 
coordenando a sua 
ação para aproveitar 
as qualidades motoras 
possibilitadas pela 
situação. 

Ainda não realiza 
ações motoras 
básicas com 
aparelhos portáteis, 
segundo uma 
estrutura rítmica, 
encadeamento ou 
combinação de 
movimentos, 
conjugando as 
qualidades  da ação 
própria ao efeito 
pretendido de 
movimento. 
 
 
 
Ainda não realiza 
ações motoras 
básicas de 
deslocamento, no 
solo e em aparelhos, 
segundo uma 
estrutura rítmica, 
encadeamento, ou 
combinação de 
movimentos, 
coordenando a sua 
ação para aproveitar 
as qualidades 
motoras 
possibilitadas pela 
situação. 

  
 
H-Sensibilidade estética e 
artística. 
 
 
J-Consciência e domínio 
do corpo. 
 
E-Relacionamento 
Interpessoal. 
 
 
G-Bem-estar, saúde e 
ambiente. 
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Jogos 
 
 

Participa facilmente e realiza 
os jogos/exercícios propostos, 
com destreza. 

Participa e realiza os 
jogos/exercícios propostos. 

Participa e realiza com 
algumas dificuldades 
os jogos/exercícios 
propostos. 

Participa pouco OU 
não participa nem 
realiza os 
jogos/exercícios 
propostos. 

Ginástica 
 
 

Domina na sua plenitude as 
técnicas de movimento e 
utilização de aparelhos 
realizando as ações adequadas, 
com oportunidade. 

Domina as técnicas de 
movimento e utilização de 
aparelhos realizando as 
ações adequadas, com 
oportunidade. 

Domina algumas das 
técnicas de 
movimento e 
utilização de 
aparelhos realizando 
com algumas 
dificuldades as ações 
adequadas. 

Ainda não domina as 
técnicas de 
movimento e 
utilização de 
aparelhos nem realiza 
as ações adequadas. 

Atividades Rítmicas Expressivas 
 
 

Combina deslocamentos, 
movimentos não locomotores 
e equilíbrios adequados à 
expressão de motivos ou 
temas combinados com os 
colegas e professor, de acordo 
com a estrutura rítmica e 
melodia de composições 
musicais, com total controlo de 
movimento. 

Combina deslocamentos, 
movimentos não 
locomotores e equilíbrios 
adequados à expressão de 
motivos ou temas 
combinados com os colegas 
e professor, de acordo com 
a estrutura rítmica e 
melodia de composições 
musicais, com destreza de 
movimento. 

Combina 
deslocamentos, 
movimentos não 
locomotores e 
equilíbrios adequados 
à expressão de 
motivos ou temas 
combinados com os 
colegas e professor, 
de acordo com a 
estrutura rítmica e 
melodia de 
composições 
musicais, com algum 
controlo de 
movimento. 

Revela dificuldades 
em combinar 
movimentos não 
locomotores e 
equilíbrios adequados 
à expressão de 
motivos ou temas 
combinados com os 
colegas e professor, 
de acordo com a 
estrutura rítmica e 
melodia de 
composições 
musicais. 
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Direitos Humanos 
 
Emoções e 
Sentimentos 
 
Consciência de si 
mesmo 
 
Atitudes e valore 

Desenvolve o com facilidade o 
autoconhecimento na sua 
dimensão emocional e a literacia 
emocional. 
 
Conhece na sua plenitude os 
códigos e valores cívicos e de 
cidadania necessários para viver 
em conjunto. 
 
 
Estabelece autonomamente 
relações construtivas com as 
pessoas com quem interatua. 
 
 
Reconhece facilmente a 
importância de regras que 
definem o comportamento 
adequado em ambiente escolar. 

Desenvolve o 
autoconhecimento na sua 
dimensão emocional e a 
literacia emocional. 
 
Conhece os códigos e 
valores cívicos e de 
cidadania necessários para 
viver em conjunto. 
 
 
Estabelece relações 
construtivas com as 
pessoas com quem 
interatua. 
 
Reconhece a importância 
de regras que definem o 
comportamento adequado 
em ambiente escolar. 

Desenvolve com dificuldade 
o autoconhecimento na sua 
dimensão emocional e a 
literacia emocional. 
 
Conhece com dificuldade os 
códigos e valores cívicos e 
de cidadania necessários 
para viver em conjunto. 
 
 
Estabelece relações 
construtivas com as pessoas 
com quem interatua. 
 
 
Reconhece a importância da 
maioria das regras que 
definem o comportamento 
adequado em ambiente 
escolar. 

Ainda não desenvolve o 
autoconhecimento na sua 
dimensão emocional e a 
literacia emocional. 
 
Ainda não conhece os 
códigos e valores cívicos e 
de cidadania necessários 
para viver em conjunto. 
 
 
Revela muitas dificuldades 
em estabelecer relações 
construtivas com as 
pessoas com quem 
interatua. 
 
Ainda não reconhece a 
importância de regras que 
definem o comportamento 
adequado em ambiente 
escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C-Raciocínio e resolução 
de problemas  
  
D-Pensamento crítico e 
pensamento criativo  
  
E-Relacionamento 
interpessoal  
  
F-Desenvolvimento 
pessoal e autonomia  
 

J-Consciência e domínio 
do corpo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igualdade de género Desenvolve a consciência de ser 
uma pessoa única no que 
respeita à sexualidade, à 
identidade, à expressão 
de género e à orientação sexual. 
 
 
 
Desenvolve facilmente uma 
atitude positiva no que respeita à 
igualdade de género e  
flexibilidade na atribuição de 
papéis de género. 
 
 

Desenvolve, com alguma 
facilidade,  a consciência de 
ser uma pessoa única no 
que respeita à sexualidade, 
à identidade, à expressão 
de género e à orientação 
sexual. 
 
Desenvolve uma atitude 
positiva no que respeita à 
igualdade de género 
flexibilidade na atribuição de 
papéis de género. 
 
 

Desenvolve, com algumas 
dificuldades,  a consciência 
de ser uma pessoa única no 
que respeita à sexualidade, 
à identidade, à expressão 
de género e à orientação 
sexual. 
 
Desenvolve, com algumas 
dificuldades,  uma atitude 
positiva no que respeita à 
igualdade de género e alguma 
flexibilidade na atribuição de 
papéis de género. 
 

Ainda não desenvolve 
a consciência de ser uma 
pessoa única no que 
respeita à sexualidade, à 
identidade, à expressão 
de género e à orientação 
sexual. 
 
Ainda não desenvolve 
uma atitude positiva no que 
respeita à igualdade de 
género e pouca flexibilidade 
na atribuição de papéis de 
género 
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Conhece facilmente as mudanças 
que ocorrem no corpo ao longo 
do desenvolvimento humano 
compreendendo as diferenças 
físicas entre os dois sexos 

 
 
Conhece as mudanças que 
ocorrem no corpo ao longo 
do desenvolvimento 
humano compreendendo 
as diferenças físicas entre 
os dois sexos 

 
Conhece algumas das 
mudanças que ocorrem no 
corpo ao longo do 
desenvolvimento humano 
compreendendo com 
dificuldade as diferenças 
físicas entre os dois sexos. 

 
Ainda não conhece as 
mudanças que ocorrem no 
corpo ao longo do 
desenvolvimento humano 
nem compreende as 
diferenças físicas entre os 
dois sexos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Interculturalidade Desenvolve facilmente os valores 
de cidadania, de solidariedade e de 
respeito pelas diferenças. 
 
 
 
Descobre com facilidade as 
diferenças culturais entre os 
vários membros do grupo 

Desenvolve os valores de 
cidadania, de solidariedade e 
de respeito pelas diferenças. 
 
 
 
Descobre as diferenças 
culturais entre os vários 
membros do grupo 

Desenvolve, com algumas 
dificuldades,   os valores de 
cidadania, de solidariedade e 
de respeito pelas diferenças. 
 
 
Descobre, com algumas 
dificuldades,   as diferenças 
culturais entre os vários 
membros do grupo 

Ainda não desenvolve 
valores de cidadania, de 
solidariedade e de respeito 
pelas diferenças. 
 
 
Ainda não identifica as 
diferenças culturais entre 
os vários membros do 
grupo 

Saúde e 
Ambiente e 
Saúde Oral: 

 

Bem- estar, saúde e 
ambiente 

Desenvolve facilmente a 
consciência ambiental (de si, dos 
outros e do ambiente). 
 
Assume voluntariamente práticas 
de cidadania. 
 
 
Adota autonomamente 
comportamentos que visem o 
bem-estar animal. 

Desenvolve a consciência 
ambiental (de si, dos outros 
e do ambiente). 
 
Assume práticas de 
cidadania. 
 
 
Adota comportamentos 
que visem o bem-estar 
animal. 

Desenvolve com algumas 
dificuldades a consciência 
ambiental (de si, dos outros 
e do ambiente). 
 
Assume a maioria das 
práticas de cidadania. 
 
Adota a maioria dos 
comportamentos que visem 
o bem-estar animal. 

Ainda não desenvolve a 
consciência ambiental (de 
si, dos outros e do 
ambiente). 
 
Ainda não assume práticas 
de cidadania. 
 
Ainda não adota 
comportamentos que 
visem o bem-estar animal. 

Bem-estar animal 

Segurança na escola e nos espaços 
públicos  

Conhece e aplica facilmente 
normas de segurança 
rodoviária. 

Conhece e aplica normas 
de segurança rodoviária. 

Conhece e aplica com 
algumas dificuldades as 
normas de segurança 
rodoviária. 

Ainda não conhece e 
nem aplica normas de 
segurança rodoviária. 

Educação Alimentar e Atividade Física 
(PES) 

Reconhece facilmente a escola 
como um espaço próprio para a 
promoção da alimentação 
saudável e adoção de 
comportamentos alimentares 
equilibrados. 
 
 
Compreender  com facilidade a 
necessidade de uma alimentação 
equilibrada. 

 

Reconhece a escola como 
um espaço próprio para a 
promoção da alimentação 
saudável e adoção de 
comportamentos 
alimentares equilibrados. 
 
 
Compreende a necessidade 
de uma alimentação 
equilibrada. 

 

Reconhece com algumas 
dificuldades,    a escola 
como um espaço próprio 
para a promoção da 
alimentação saudável e 
adoção de comportamentos 
alimentares equilibrados. 
 
Compreende com algumas 
dificuldades,    a necessidade 
de uma alimentação 
equilibrada. 

 Ainda não identifica a 
escola como um espaço 
próprio para a promoção 
da alimentação saudável e 
adoção de 
comportamentos 
alimentares equilibrados. 
 
Ainda não compreende a 
necessidade de uma 
alimentação equilibrada. 
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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”.  
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