
 

 

Perfil de Aprendizagens Específicas – Educação Visual/ Educação Tecnológica – 2º CEB 

 

Componentes do 
currículo 

Nível 1 
0 – 19% 

Nível 1 
20 – 49% 

Nível 3 
50% - 69% 

Nível 4 
70% - 89% 

Nível 5 
90% - 100% 

 
Conhecimentos 

Adquiridos/  
Competências 
Desenvolvidas  

 

Não adquire conhecimentos 
específicos. 
Não aplica conhecimentos em 
novas situações. 
Não conhece nem utiliza os 
materiais, técnicas e 
procedimentos. 
Não interpreta nem descodifica 
gráficos e imagens. 
Não consegue observar, registar, 
representar e não tem qualquer 
rigor. 
É muito pouco expressivo. 
Não é criativo. 
Não comunica ou tem grandes 
dificuldades de comunicação. 

Não adquire a maior parte dos 
conhecimentos específicos. 
Aplica com muita dificuldade 
conhecimentos em novas situações 
e/ou raramente aplica 
corretamente conhecimentos em 
novas situações. 
Conhece mal e utiliza em geral de 
forma incorreta os materiais, 
técnicas e procedimentos. 
Interpreta e descodifica com muita 
dificuldade gráficos e imagens. 
Observa, regista e representa com 
muita dificuldade e tem pouco 
rigor. 
Em geral é pouco expressivo. 
Tem pouca criatividade. 
Comunica com dificuldade. 

Adquire a maior parte dos 
conhecimentos específicos. 
Aplica alguns dos conhecimentos 
ou aplica-os com alguma 
dificuldade. 
Conhece e utiliza em geral de 
forma correta os materiais, 
técnicas e procedimentos. 
Interpreta e descodifica, com 
alguma dificuldade, gráficos e 
imagens. 
Observa com alguma facilidade 
mas regista e representa com 
alguma dificuldade. 
Tem problemas de rigor. 
Ocasionalmente é pouco 
expressivo e/ou pouco criativo. 
Por vezes tem algumas dificuldades 
de comunicação. 

Adquire a quase totalidade dos 
Conhecimentos específicos. 
Aplica a generalidade dos 
conhecimentos corretamente. 
Conhece e utiliza de forma correta 
os materiais, técnicas e 
procedimentos. 
Interpreta e descodifica com 
facilidade gráficos e imagens. 
Observa, regista e representa com 
facilidade. 
Ocasionalmente é pouco rigoroso. 
É em geral expressivo, criativo e 
comunicativo. 

Adquire a totalidade dos 
conhecimentos específicos. 
Aplica corretamente os 
conhecimentos adquiridos. 
Conhece bem e utiliza 
corretamente todos os materiais, 
técnicas e procedimentos. 
Interpreta e descodifica, com muita 
facilidade, gráficos e imagens. 
Observa, regista e representa com 
muita facilidade e rigor. 
É muito expressivo, criativo e 
comunicativo. 
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