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Perfil de aprendizagens específicas  
Disciplina: Cidadania e Desenvolvimento                                                 Ano/Ciclo: 4º ano/1º 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)) 

Conhecimento 20% 

Revela um conhecimento excelente dos 
domínios /temáticas desenvolvidas. 

 
Técnica: Observação 
Instrumentos de recolha de 
informação:  
Grelha de observação  
 
 
Técnica: Inquérito 
Instrumentos de recolha de 
informação: Questionário 
(autoavaliação) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplica com facilidade e rigor o 
conhecimento adquirido na realização de 
projetos/tarefas/ações.  

Ação /intervenção 

 
 
 

45% 
 
 
 

Participa ativamente e com muita 
autonomia na realização das várias 
atividades e dos projetos. 

Executa ações/trabalhos com muita 
qualidade e criatividade, recorrendo às 
tecnologias de informação e comunicação. 

Assume sempre uma atitude ativa, 
solidária e responsável perante os 
problemas/situações reais. 

Contribui, sempre, para um bom ambiente 
no grupo turma. 

Reflexão/Comunicação 

 
 
 

20% 
 
 
 
 

Produz textos com correção linguística, 
aplicando o vocabulário/conceitos 
específicos das temáticas trabalhadas. 

Emite opiniões claras e críticas sobre os 
problemas/temas abordados. 

Aceita, sempre diferentes pontos de vista 
quando trabalha em equipa. 

Avalia de forma critica e construtiva as 
aprendizagens adquiridas, os seus 
comportamentos e atitudes e as dos 
outros. 

 
Responsabilidade 

 
 
 

5% 
 
 
 
 
 

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. 

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

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

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

Cooperação 
 
 

Contribui sistematicamente com saberes, 
ideias e/ou opiniões. 
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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)) 

 
 

10% 
 
 
 
 
 

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

Mantém-se constantemente concentrado 
na tarefa a realizar. 

Promove um clima de bem-estar 
construtivo, trata os outros com respeito e 
ajuda na resolução de conflitos. 

 
 
 
 

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

A Presidente do Conselho Pedagógico 

_______________________________ 

(Maria José Correia) 
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