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Descritores de desempenho  

Criatividade 

 
Faço as atividades à minha maneira. 
 Faço trabalhos bonitos e diferentes. 

 
Aproveito as ideias dos outros mas 
transformo-as. 

 
Uso sempre ideias de outros para 
fazer os meus trabalhos. 

 
Peço sempre que me deem ideias para 
os meus trabalhos 

Autonomia 

 
Nunca preciso de ajuda do professor 
nem dos meus colegas 

 
Às vezes preciso de ajuda do 
professor ou dos meus colegas 

 
Peço muitas vezes ajuda ao professor 
ou aos meus colegas 

 
Só começo os trabalhos quando o 
professor ou um colega me ajuda 

Domínio da língua portuguesa 

 
Falo e escrevo português 
corretamente. 
Comunico as minhas ideias com 
facilidade. 
Conheço bem o vocabulário de cada 
disciplina. 
 

 
Consigo explicar o que penso quando 
falo e quando escrevo.  
Conheço bem o vocabulário de cada 
disciplina. 
 

 
Nem sempre consigo explicar o que 
penso quando falo ou quando 
escrevo.  
Conheço algum vocabulário de cada 
disciplina. 
 

 
Ainda tenho dificuldade em explicar o 
que penso quando falo ou quando 
escrevo. 
Ainda conheço pouco vocabulário de 
cada disciplina. 
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Domínio de técnicas, 
materiais e utensílios 

 
Uso com facilidade as técnicas que me 
ensinam. 
Uso com facilidade os materiais e os 
equipamentos com que faço os 
trabalhos. 

 
Uso sem dificuldade as técnicas que 
me ensinam. 
Uso sem dificuldade os materiais e os 
equipamentos  com que faço os 
trabalhos. 

 
Uso com dificuldade as técnicas que 
me ensinam. 
Uso com dificuldade os materiais e os 
equipamentos com que faço os 
trabalhos. 

 
Uso com muita dificuldade as técnicas 
que me ensinam. 
Uso com dificuldade os materiais e os 
equipamentos com que faço os 
trabalhos. 

Cumprimento de regras na 
convivência e no trabalho: 

 
-  Comunicação oral com 
diferentes interlocutores; 
- Intervenção oral; 
- Higiene e segurança; 
- Circulação dentro e fora da sala 
de aula. 

 
Comporto-me sempre bem. 

 
Comporto-me bem a maior parte do 
tempo. 

 
Só me comporto bem algumas vezes. 

 
Ainda não me comporto bem. 

Envolvimento / Participação 
/Cooperação 

 

 
Participo sempre em todos os trabalhos. 
Dou sugestões. 
Respeito a opinião dos meus colegas. 
Trabalho bem com os meus colegas. 

 
Participo nos trabalhos. 
Dou sugestões. 
Respeito a opinião dos meus colegas 
mas nem sempre trabalho bem com 
eles. 

 
Participo nos trabalhos, às vezes, mas 
não dou sugestões. 
Nem sempre respeito a opinião dos 
meus colegas nem trabalho bem com 
eles. 

 
Raramente participo nos trabalhos. 

 


