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NÍVEL 

CLASS. Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

DESEMP. 

 
Revela dificuldades ou muitas 
dificuldades em: 
 
• Dominar os conceitos essenciais; 
• Aplicar os conceitos essenciais; 
• Exprimir-se oralmente e por escrito; 
• Formular problemas; 
• Sistematizar ideias e/ou apresentar 

conclusões; 
• Apresentar e organizar os trabalhos; 
• Identificar e formular as dificuldades. 

 
Revela grande ausência de interesse 
pelas atividades letivas: 
 
• Pouco interesse no cumprimento das 

tarefas  que lhe são propostas; 
• Pouco assíduo; 
• Pouco autónomo; 
• Pouco cooperante; 
• Pouca curiosidade e/ou interesse 
• Pouco sentido da responsabilidade. 
 
 
 
 

 
Revela, por vezes, algumas 
dificuldades em: 
 
• Dominar alguns conceitos; 
• Aplicar alguns conceitos; 
• Exprimir-se com correção científica 

oralmente e por escrito, embora por 
vezes de forma pouco estruturada; 

• Formular problemas; 
• Apresentar conclusões; 
• Em  utilizar de forma adequada as 

técnicas de comunicação: produção 
de sínteses, relatórios, apresentações 
orais, debates…; 

• Apresentar e organizar os trabalhos; 
 
Revela, por vezes, alguma dificuldade 
em: 
 
• Cumprir as tarefas propostas; 
• Ser pontual e/ ou assíduo; 
• Participar corretamente nas 

atividades da aula; 
• Ser responsável, autónomo e 

empenhado; 
• Respeitar as regras de sala de aula. 

 
 

 
Revela: 
 
• Dominar os conceitos; 
• Aplicar os conceitos; 
• Exprimir-se  com correção científica 

oralmente e por escrito; 
• Capacidade em formular problemas; 
• Capacidade em apresentar conclusões; 
• Capacidade em utilizar técnicas de 

comunicação: produção de sínteses, 
relatórios, apresentações orais, debates…; 

• Facilidade em apresentar e organizar os 
trabalhos; 

 
 
 
Revela: 
 
• Assiduidade e pontualidade; 
• Participação correta nas atividades letivas; 
• Responsabilidade e sentido de autonomia; 
• Respeito pelas regras da sala de aula; 
• Cumprir os prazos de 

apresentações/realização de trabalhos; 
• Alguma curiosidade; 
 
 
 

 
Revela: 
 
• Grande domínio dos conceitos; 
• Aplicar os conceitos; 
• Exprimir-se  com grande correção 

científica oralmente e por escrito; 
• Grande facilidade em formular 

problemas; 
• Capacidade em apresentar 

conclusões; 
• Grande capacidade em utilizar 

técnicas de comunicação: produção 
de sínteses, relatórios, apresentações 
orais, debates…; 

• Grande facilidade em apresentar e 
organizar os trabalhos. 
 

Revela: 
 
• Assiduidade e pontualidade; 
• Participação, de forma muito correta 

e oportuna, nas atividades letivas 
• Grande sentido de responsabilidade  

e autonomia; 
• Respeito pelas regras da sala de 

aula; 
• Grande curiosidade e interesse no 

aprofundamento dos conceitos. 
 


