
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO PORTUGUÊS 

2º ANO DE ESCOLARIDADE 

Nível de 
Desempenho 

Perfis de Desempenho 

Muito Bom 

O aluno revelou grande eficácia na utilização e aplicação das 
aquisições feitas, no que diz respeito a conhecimentos e 
capacidades, nas áreas da oralidade, leitura, escrita, gramática e 
educação literária assim como em atitudes de autonomia e 
organização 

Bom 

O aluno revelou autonomia e segurança na aquisição, aplicação e 

utilização da informação adquirida nas áreas da oralidade, leitura, 

escrita, gramática e educação literária assim como em atitudes de 

autonomia e já alguma organização. 

Suficiente 

Produz discursos breves apenas quando solicitado. 
Revelou alguma dificuldade em adquirir a técnica da leitura.  
Revelou alguma dificuldade na escrita autónoma de frases. 
Revelou ter alguma dificuldade na compreensão e aplicação de 
conceitos gramaticais trabalhados. 
Interessa-se minimamente pelos textos trabalhados, não revelando 
estar motivado para a leitura. 

Insuficiente 

Não revelou autonomia para produzir discursos breves. 
Não revelou conseguir fazer a aquisição da leitura. 
Não revelou ser capaz de escrever, autonomamente, pequenas 
frases ou palavras. 
Não revelou autonomia para aplicar os conceitos gramaticais 
trabalhados. 
Não revela, autonomamente, interesse pela leitura de obras . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO MATEMÁTICA 

2º ANO DE ESCOLARIDADE 

Nível de 
Desempenho 

Perfis de Desempenho 

Muito Bom 

O aluno revelou grande eficácia na utilização e aplicação das 
aquisições feitas, no que diz respeito a conhecimentos e 
capacidades nas áreas dos números e operações, geometria e 
medida e organização e tratamento de dados, assim como em 
atitudes de autonomia e organização 

Bom 

O aluno revelou autonomia e segurança na aquisição, aplicação e 
utilização da informação adquirida nas áreas dos números e 
operações, geometria e medida e organização e tratamento de 
dados assim como em atitudes de autonomia e já alguma 
organização. 

Suficiente 

Revelou, na área dos números e operações, alguma dificuldade em 
aplicar conceitos trabalhados. 
Revelou, na área da geometria e medida, alguma dificuldade em 
aplicar conceitos trabalhados. 
Revelou, na área da organização e tratamento de dados, alguma 
dificuldade em aplicar conceitos trabalhados. 

Insuficiente 

Não revelou autonomia para aplicar conceitos trabalhados na área 
dos números e operações. 
Não conseguiu desenvolver o cálculo mental. 
Não revelou conseguir fazer a aquisição e aplicação de conceitos 
trabalhados na área da geometria e medida. 
Não revelou ser capaz de interpretar e organizar gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO ESTUDO DO MEIO 

2º ANO DE ESCOLARIDADE 

Nível de 
Desempenho 

Perfis de Desempenho 

Muito Bom 

O aluno revelou grande eficácia na utilização e aplicação das 
aquisições feitas, no que diz respeito a conhecimentos e 
capacidades, nas áreas trabalhadas relacionadas com a sociedade, 
natureza e tecnologia assim como em atitudes de autonomia e 
organização. 

Bom 

O aluno revelou autonomia e segurança na aquisição, aplicação e 

utilização da informação adquirida nas áreas da sociedade, 

natureza e tecnologia assim como em atitudes de autonomia e já 

alguma organização. 

Suficiente 

Revelou, na área dos conceitos da sociedade, alguma dificuldade 
em adquirir e aplicar conceitos trabalhados. 
Revelou, na área relacionada com a natureza, alguma dificuldade 
em adquirir e aplicar conceitos trabalhados. 
Revelou, na área da tecnologia, alguma dificuldade em adquirir e 
aplicar conceitos trabalhados. 

Insuficiente 

Não revelou autonomia para aplicar conceitos sociais trabalhados. 
Não conseguiu ser autónomo nos seus trabalhos. 
Não revelou conseguir fazer a aquisição de conceitos trabalhados 
relativos à natureza. 
 Não revelou conseguir fazer a aquisição de conceitos trabalhados 
na área da tecnologia. 

 

 


