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 Perfil de aprendizagens específicas  
Disciplina: Oferta Complementar                                                                 Ano/Ciclo: 1.º ano/1.º ciclo 

 

Domínios de 
avaliação 

Ponderação 
dos domínios 
de avaliação 

Descritores 
Processo de recolha de informação 
(técnica de avaliação | tarefa de avaliação 
| instrumento de recolha de informação) 

Cidadania Digital 
 

25% 

Conhece e manuseia corretamente o 
hardware e o software.  

Técnica: Testagem 
Instrumentos de recolha de 
informação: 
Ficha de avaliação 
 
 
 
 
Técnica: Observação 
Instrumentos de recolha de 
informação: 
Grelhas de observação 
(observação do trabalho prático 
e individual) 
 

Expressa-se, sempre, enquanto cidadão 
digital, manifestando um comportamento 
adequado à utilização das tecnologias 
digitais. 

Investigar e 
Pesquisar 

 
 

20% 

Desenvolve, sempre, processos 
conducentes à construção de produtos e 
conhecimentos, usando recursos/ 
ferramentas digitais.  

Demonstra, sempre, capacidade de 
pesquisa, de seleção, de análise, de 
mobilização e de representação de 
informação. 

Analisa, sempre, com sentido crítico as 
pesquisas e os resultados obtidos/ 
trabalhos produzidos. 

Comunicar e 
Colaborar 

 
20% 

Expressa-se, sempre, corretamente, 
utilizando linguagem e simbologia 
adequadas aos diferentes contextos. 

Domina, de forma proficiente, capacidades 
de compreensão, interpretação e de 
expressão nas modalidades oral, escrita, 
visual e multimodal. 

 
Criar e partilhar 

 
 

20% 

Colabora, sempre, com os colegas, 
utilizando ferramentas digitais, para criar 
de forma conjunta um produto digital. 

Apresenta e partilha, frequentemente, 
os produtos desenvolvidos, utilizando 
meios digitais de comunicação e 
colaboração. 

Responsabilidade 

 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

 

Cumpre sempre o dever de pontualidade.  
 
Técnica: Observação 
Instrumentos de recolha de 
informação:  
Grelhas de observação 
 
 
 
 

Traz diariamente o material indispensável à 
execução das atividades escolares.  

Mantém permanentemente registos das 
atividades letivas completos e corretos. 

Cumpre sempre o prazo estabelecido para a 
realização das tarefas escolares. 

Adota sempre comportamentos  
exemplares e respeita as regras de  
convivência social. 
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Domínios de 
avaliação 

Ponderação 
dos domínios 
de avaliação 

Descritores 
Processo de recolha de informação 
(técnica de avaliação | tarefa de avaliação 
| instrumento de recolha de informação) 

 
 
 
 

Mostra sistematicamente persistência em 
superar as dificuldades e/ou em aprofundar 
as aprendizagens. 

 
 

Cooperação 5% 

Cumpre sempre o(a)s papéis/funções na 
aprendizagem cooperativa. 

Contribui sistematicamente com saberes, 
ideias e/ou opiniões. 

Mostra sempre capacidade para ouvir o 
outro. 

Argumenta sempre de forma educada. 

Evidencia permanentemente capacidade 
para ajudar o outro a compreender o 
conteúdo e/ou a tarefa. 

Mantém-se constantemente concentrado 
na tarefa a realizar. 

 

 

 
Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico, em 16 de novembro de 2022 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

_______________________________ 

(Maria José Correia) 
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