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1º CICLO

* língua  inglesa, no caso da Disciplina de Inglês.

           Menção                            Perfis/Descritores de desempenho

Insuficiente

0% - 49%

Apresenta desempenho insuficiente rela vamente às aprendizagens essenciais, previstas nos domínios, de acordo com os respe vos descritores.
Par cipa  pouco  e / ou  par cipa   de  forma  inadequada,  nem  sempre     u lizando  corretamente  a  Língua  Portuguesa *e o vocabulário da
disciplina/área.
Evidencia pouco domínio de conceitos, revelando dificuldades na análise, organização e estruturação de ideias.
Evidencia lacunas ao nível das a tudes assentes nos valores referenciados, de acordo com os respe vos descritores.

Suficiente

50% - 69%

Apresenta desempenho suficiente/sa sfatório rela vamente às Aprendizagens Essenciais, previstas nos domínios, de acordo com os respe vos
descritores.
Par cipa com alguma qualidade, usando sa sfatoriamente a Língua Portuguesa *e mobilizando com algum rigor o vocabulário da disciplina/área.
Evidencia  o  domínio  de  alguns  conceitos,  u liza  linguagem  cien fica  adequada,  revelando  algumas  dificuldades  na  análise,  organização  e
estruturação de ideias.
Assume regularmente uma a tude adequada, em função dos valores referenciados e de acordo com os respe vos descritores.

Bom 70% -89%

Apresenta desempenho bom rela vamente às Aprendizagens Essenciais, previstas nos domínios, de acordo com os respe vos descritores.
Par cipa quase sempre e com qualidade, usando corretamente a Língua Portuguesa* e mobilizando com rigor o vocabulário da disciplina/ área em
contextos diferenciados.
Apresenta clareza e obje vidade nos conceitos, nas informações e na análise, organização e estruturação de ideias.
Mobiliza frequentemente os valores referenciados ao nível das a tudes, de acordo com os respe vos descritores, na realização das tarefas escolares.

M
uito Bom

90% -100%

Apresenta   desempenho   muito   bom   rela vamente  às   Aprendizagens   Essenciais,   previstas  nos domínios, de  acordo com os respe vos
descritores.
Par cipa sempre e com qualidade,  usando corretamente a Língua Portuguesa * e mobilizando com rigor o vocabulário da disciplina/área em
contextos diferenciados.
Apresenta clareza e obje vidade nos conceitos, nas informações e na análise, organização e estruturação de ideias.
Mobiliza claramente os valores referenciados ao nível das a tudes, de acordo com os respe vos descritores.


