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Critérios Específicos de Avaliação – Ensino Básico 2022/2023 

Departamento de Línguas Inglês 6º ano 

O
rg

an
iz

ad
o

r 

D
o

m
ín

io
 

Aprendizagens Essenciais: 
Conhecimentos, Capacidades e 

Atitudes 
 
O aluno deve ficar capaz de: 

 
 

Descritores do 
Perfil dos Alunos 

P
o

n
d

e
ra

çã
o

 

Instrumentos/ 
Tarefas 

Critérios 

Descritores ou níveis de desempenho/Standards 

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 

C
O

M
P
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ÊN

C
IA
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O

M
U

N
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A
TI

V
A

 

(L
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te
n
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g/
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e

ak
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Compreensão oral 
Compreender discursos muito simples 
articulados de forma clara e pausada; 
seguir conversas sobre assuntos que lhe 
são familiares; compreender os 
acontecimentos principais de uma 
história/notícia, contada de forma clara e 
pausada; identificar o contexto do 
discurso, a ideia principal e informações 
simples.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Conhecedor/ 
sabedor/culto/ 
informado (A, B, G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
Criativo (A, C, D, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 

 
 
Teste de avaliação 
 
Apresentação ou 
interação oral 
 
10’ tests 
 
Observação direta 
em tarefas de aula 
 
Role-play 
 
 

Compreensão de 
discursos simples 
 
 
 
 
 
Seguimento de 
conversa sobre 
assuntos familiares 
 
 
Compreensão de 
uma história/notícia 
contada clara e 
pausadamente 
 
 
 
Identificação do 
contexto do 
discurso, da ideia 
principal e de 
informações simples 
 
 
 
 
 
 
 

Revela dificuldades 
na compreensão e 
seleção de 
informação de 
pequenos textos 
orais.  
 
Revela dificuldades 
em seguir uma 
conversa sobre 
assuntos familiares 
 
Revela dificuldades 
na compreensão 
de uma 
história/notícia 
contada clara e 
pausadamente  
 
Revela dificuldades 
na identificação do 
contexto do 
discurso, da ideia 
principal e de 
informações 
simples 

Compreende e 
seleciona com 
alguma facilidade 
informação de 
pequenos textos 
orais. 
 
Segue uma 
conversa sobre 
assuntos 
familiares 
 
Compreende uma 
história/notícia 
contada clara e 
pausadamente  
 
 
 
Identifica o 
contexto do 
discurso, da ideia 
principal e de 
informações 
simples 

Compreende e 
seleciona com 
facilidade 
informação de 
pequenos textos 
orais. 
 
Segue uma 
conversa sobre 
assuntos 
familiares com 
facilidade  
Compreende com 
facilidade uma 
história/notícia 
contada clara e 
pausadamente   
 
 
Identifica com 
facilidade o 
contexto do 
discurso, da ideia 
principal e de 
informações 
simples 

Compreende e seleciona 
com muita facilidade 
informação de pequenos 
textos orais. 
 
 
 
Segue uma conversa 
sobre assuntos 
familiares com muita 
facilidade  
 
 
Compreende com muita 
facilidade uma 
história/notícia contada 
clara e pausadamente  
 
 
 
Identifica com muita 
facilidade o contexto do 
discurso, da ideia 
principal e de 
informações simples 
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Interação oral  
Adequar a forma de tratamento ao 
interlocutor e ao contexto em situações de 
role play; responder a perguntas diretas 
com apoio; participar numa conversa curta 
sobre situações de rotina que lhe são 
familiares, de necessidade imediata e do 
seu interesse; comunicar uma tarefa 
simples; trocar opiniões e comparar 
lugares, objetos e pessoas, usando uma 
linguagem simples.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produção oral  
Falar sobre os temas explorados: lojas, 
serviços públicos, tempos livres, viagens, 
família e amigos, rotinas, escola, meios de 
transporte, tipos de habitação, descrever 
pessoas, lugares, acontecimentos e 
atividades com apoio de imagens; 
(re)contar uma pequena história, 
sequenciando os acontecimentos, de 
forma simples.  

Crítico/Analítico (A, B, 
C, D, G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respeitador da 
diferença/do outro (A, 
B, E, F, H) 

Adequação a forma 
de tratamento ao 
interlocutor e ao 
contexto 
 
 
 
Resposta a 
perguntas diretas 
 
 
 
Participa numa 
conversa curta 
sobre situações de 
rotina 
 
 
Comunicação de 
uma tarefa simples 
 
 
Troca de opiniões e 
comparação de 
lugares, objetos e 
pessoas 
 
 

Revela dificuldade 
na adequação da 
forma de 
tratamento ao 
interlocutor e ao 
contexto  
 
Revela dificuldade 
em responder a 
perguntas diretas 
 
 
Revela dificuldade 
em participar 
numa conversa 
curta sobre 
situações de rotina 
 
Revela dificuldade 
em comunicar uma 
tarefa simples 
 
Revela dificuldade 
na troca de 
opiniões e na 
comparação de 
lugares, objetos e 
pessoas 

Adequa a forma 
de tratamento ao 
interlocutor e ao 
contexto  
 
 
 
Responde a 
perguntas diretas  
 
 
 
Participa numa 
conversa curta 
sobre situações de 
rotina 
 
 
Comunica uma 
tarefa simples  
 
 
Troca opiniões e 
faz comparações 
de lugares, 
objetos e pessoas 

Adequa com 
facilidade a forma 
de tratamento ao 
interlocutor e ao 
contexto  
 
 
Responde com 
facilidade a 
perguntas diretas 
 
 
Participa com 
facilidade numa 
conversa curta 
sobre situações 
de rotina 
 
Comunica uma 
tarefa simples 
 
 
Troca opiniões e 
faz comparações 
de lugares, 
objetos e pessoas 
com facilidade 

Adequa com muita 
facilidade a forma de 
tratamento ao 
interlocutor e ao 
contexto  
 
 
 
Responde com muita 
facilidade a perguntas 
diretas 
 
 
Participa com muita 
facilidade numa 
conversa curta sobre 
situações de rotina 
 
 
Comunica uma tarefa 
simples 
 
 
Troca opiniões e faz 
comparações de lugares, 
objetos e pessoas com 
muita facilidade 

Produção oral sobre 
os temas explorados 
 
 
 
(Re)Conto de uma 
pequena história, 
sequenciando os 
acontecimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revela dificuldades 
em falar sobre os 
temas explorados  
 
 
Revela dificuldades 
em (re)contar uma 
pequena história, 
sequenciando os 
acontecimentos 

Fala sobre os 
temas explorados 
 
 
 
(Re)Conta uma 
pequena história, 
sequenciando os 
acontecimentos 

Fala com 
facilidade sobre 
os temas 
explorados 
 
(Re)Conta com 
facilidade uma 
pequena história, 
sequenciando os 
acontecimentos 

Fala com muita 
facilidade sobre os temas 
explorados 
 
 
 
(Re)Conta com muita 
facilidade uma pequena 
história, sequenciando 
os acontecimentos 
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Critérios Específicos de Avaliação – Ensino Básico 2022/2023 

Departamento de Línguas Inglês 6º ano 
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Aprendizagens Essenciais: 
Conhecimentos, Capacidades e 

Atitudes 
 
O aluno deve ficar capaz de: 

 
 

Descritores do 
Perfil dos Alunos 

P
o

n
d

e
ra

çã
o

 

Instrumentos
/ Tarefas 

Critérios 

Descritores ou níveis de desempenho/Standards 

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 

C
O

M
P

ET
ÊN

C
IA

 C
O

M
U

N
IC

A
TI

V
A

 

(R
e

ad
in

g/
W

ri
ti

n
g)

 

Compreensão escrita 
Compreender textos simples com 
vocabulário limitado; identificar a ideia 
principal e a informação essencial em 
textos diversificados; desenvolver a 
literacia, compreendendo textos de leitura 
extensiva com vocabulário familiar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interação escrita 
Preencher um formulário (online) ou em 
formato papel simples, com informação 
pessoal e sobre áreas de interesse básicas; 
pedir e dar informação sobre gostos e 
preferências de uma forma simples; redigir 
e responder a posts/tweets curtos com 
frases curtas sobre passatempos, gostos e 
preferências; responder a um email, chat 
ou mensagem de forma simples.  
 

Criativo  
(A, C, D, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I) 
 
 
 
 
 
 
 

40% 
 

 
 
 
 
 
Teste de 
avaliação 
 
10’ tests 
 
Registos escritos 
 
Observação 
direta em tarefas 
de aula 
 
Projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão de 
textos simples com 
vocabulário limitado 
 
 
 
 
Identificação da ideia 
principal e da 
informação essencial 
em textos 
diversificados 
 
 
 
 
Desenvolvimento da 
literacia, 
compreendendo 
textos de leitura 
extensiva 
 
 

Revela 
dificuldades em 
compreender 
textos simples 
com vocabulário 
limitado 
 
Revela 
dificuldades em 
identificar a ideia 
principal e a 
informação 
essencial em 
textos 
diversificados 
 
Revela 
dificuldades em 
desenvolver a 
literacia na 
compreensão de 
textos de leitura 
extensiva 

Compreende 
textos simples 
com vocabulário 
limitado 
 
 
 
Identifica a ideia 
principal e a 
informação 
essencial em 
textos 
diversificados 
 
 
 
Desenvolve a 
literacia na 
compreensão de 
textos de leitura 
extensiva 

Compreende com 
facilidade textos 
simples com 
vocabulário limitado 
 
 
 
Identifica com 
facilidade a ideia 
principal e a 
informação 
essencial em textos 
diversificados 
 
 
 
Desenvolve com 
facilidade a literacia 
na compreensão de 
textos de leitura 
extensiva 

Compreende com 
muita facilidade textos 
simples com 
vocabulário limitado 
 
 
 
Identifica com muita 
facilidade a ideia 
principal e a 
informação essencial 
em textos 
diversificados 
 
 
 
 
 
Desenvolve com muita 
facilidade a literacia na 
compreensão de 
textos de leitura 
extensiva 

Preenchimento de 
formulários 
 
 
Pedido e 
fornecimento de 
informação sobre 
gostos e preferências 
 
 

Revela dificuldade 
em preencher 
formulários  
 
Revela dificuldade 
em pedir e dar 
informação sobre 
gostos e 
preferências 
 

Preenche 
formulários  
 
 
Pede e dá 
informação sobre 
gostos e 
preferências 
 
 

Preenche 
formulários com 
facilidade  
 
Pede e dá 
informação sobre 
gostos e 
preferências com 
facilidade  
 

Preenche formulários 
com muita facilidade  
 
 
Pede e dá informação 
sobre gostos e 
preferências com 
muita facilidade  
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Produção escrita 
Escrever um pequeno texto descritivo 
sobre a sua rotina diária, a escola, 
acontecimentos, com a ajuda de tópicos 
ou imagens; escrever notas e mensagens 
curtas e simples sobre assuntos de 
necessidade imediata; expressar opinião 
sobre os seus interesses, utilizando 
expressões e frases simples do dia a dia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 
 

 
 

Redação e respostas 
a posts/tweets 
curtos 
 
 
 
Respostas a email, 
chat ou mensagem 
simples 

Revela 
dificuldades em 
responder a 
posts/tweets 
curtos 
 
Revela 
dificuldades em 
responder a email, 
chat ou 
mensagem 
simples 

Responde a 
posts/tweets 
curtos 
 
 
 
Responde a email, 
chat ou 
mensagem 
simples 

Responde a 
posts/tweets curtos 
com facilidade  
 
 
 
Responde a email, 
chat ou mensagem 
simples com 
facilidade 

Responde a 
posts/tweets curtos 
com muita facilidade  
 
 
 
Responde a email, chat 
ou mensagem simples 
com muita facilidade 

Escrita de pequenos 
textos 
 
 
 
Escrita de notas e 
mensagens 
Expressão de opinião 

Revela 
dificuldades em 
escrever 
pequenos textos 
 
Revela dificuldade 
em escrever notas 
e mensagens 

Escreve pequenos 
textos 
 
 
 
Escreve notas e 
mensagens 

Escreve pequenos 
textos com 
facilidade  
 
 
Escreve notas e 
mensagens com 
facilidade 

Escreve pequenos 
textos com muita 
facilidade  
 
 
Escreve notas e 
mensagens com muita 
facilidade 
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Critérios Específicos de Avaliação – Ensino Básico 2022/2023 

Departamento de Línguas Inglês 6º ano 
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Aprendizagens Essenciais: 
Conhecimentos, Capacidades e 

Atitudes 
 

O aluno deve ficar capaz de: 
 
 

Descritores do 
Perfil dos Alunos 

P
o

n
d

e
ra

çã
o

 

Instrumentos/ 
Tarefas 

Critérios 

Descritores ou níveis de desempenho/Standards 

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 

C
O

M
P

ET
ÊN

C
IA

 IN
TE

R
C

U
LT

U
R

A
L 

COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 
 
Reconhecer realidades interculturais distintas; 
Conhecer o seu meio e o dos outros para 
identificar a diversidade cultural em universos 
diferenciados; descrever diferentes elementos da 
sua cultura, identidade e língua por oposição à 
cultura anglo-saxónica e à língua inglesa; 
comparar os espaços à sua volta com espaços de 
realidades culturais diferentes; identificar 
exemplos concretos de atitudes de tolerância e 
respeito intercultural; reconhecer algumas 
diferenças entre as relações interculturais.  
 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)   
 
 

1
0

%
 

Tr
an

sv
er

sa
l n

a 
co

m
p

et
ên

ci
a 

co
m

u
n

ic
at

iv
a 

Registos de 
observação direta 
aplicados de um 
modo transversal na 
competência 
comunicativa 

Reconhecimento de   
realidades 
interculturais distintas 
 
 
 
Conhecimento do seu 
meio e o dos outros 
 
 
 
 
Descrição de 
diferentes elementos 
da sua cultura por 
oposição à cultura 
anglo-saxónica 
 
 
 
 
Comparação dos 
espaços à sua volta 
com os espaços de 
realidades culturais 
diferentes 
 
 
 
 
 
Identificação de 
exemplos de atitudes 
de tolerância e 
respeito intercultural 

Revela 
dificuldades em 
reconhecer 
realidades 
culturais distintas  
 
Revela 
dificuldades em 
conhecer o seu 
meio e o dos 
outros 
 
Revela 
dificuldades em 
descrever os 
diferentes 
elementos da sua 
cultura por 
oposição à cultura 
anglo-saxónica 
 
Revela 
dificuldades em 
comparar os 
espaços à sua 
volta com os 
espaços de 
realidades 
culturais 
diferentes 
 
Revela 
dificuldades em 
identificar 
exemplos de 

Reconhece 
realidades 
culturais distintas  
 
 
 
Conhece o seu 
meio e o dos 
outros  
 
 
 
Descreve os 
diferentes 
elementos da sua 
cultura por 
oposição à cultura 
anglo-saxónica  
 
 
 
Compara os 
espaços à sua 
volta com os 
espaços de 
realidades 
culturais 
diferentes  
 
 
 
Identifica 
exemplos de 
atitudes de 
tolerância e 

Reconhece 
realidades 
culturais distintas 
com facilidade  
 
 
Conhece com 
facilidade o seu 
meio e o dos 
outros  
 
 
Descreve com 
facilidade os 
diferentes 
elementos da sua 
cultura por 
oposição à cultura 
anglo-saxónica  
 
 
Compara com 
facilidade os 
espaços à sua 
volta com os 
espaços de 
realidades 
culturais 
diferentes  
 
 
Identifica com 
facilidade 
exemplos de 
atitudes de 

Reconhece 
realidades 
culturais distintas 
com muita 
facilidade 
 
Conhece com 
muita facilidade o 
seu meio e o dos 
outros  
 
 
Descreve com 
muita facilidade 
os diferentes 
elementos da sua 
cultura por 
oposição à cultura 
anglo-saxónica  
 
 
Compara com 
muita facilidade 
os espaços à sua 
volta com os 
espaços de 
realidades 
culturais 
diferentes  
 
 
Identifica com 
muita facilidade 
exemplos de 
atitudes de 



Escolas I João de Araújo Correia 
 

6 
 

 

 
 
 
 
 
Reconhecimento de 
algumas diferenças 
entre as relações 
interculturais 
 
 

atitudes de 
tolerância e 
respeito 
intercultural 
 
Revela 
dificuldades em 
reconhecer 
diferenças entre 
as relações 
interculturais 

respeito 
intercultural  
 
 
Reconhece 
diferenças entre 
as relações 
interculturais 

tolerância e 
respeito 
intercultural  
 
 
Reconhece com 
facilidade 
diferenças entre 
as relações 
interculturais 

tolerância e 
respeito 
intercultural  
 
 
Reconhece com 
muita facilidade 
diferenças entre 
as relações 
interculturais 
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Critérios Específicos de Avaliação – Ensino Básico 2022/2023 

Departamento de Línguas Inglês 6º ano 
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Aprendizagens Essenciais: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

 
O aluno deve ficar capaz de: 
 
 

Descritores do 
Perfil dos 

Alunos 

P
o

n
d

e
ra

çã
o

 

Instrumentos/ 
Tarefas 

Critérios 

Descritores ou níveis de desempenho/Standards 

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 

C
O

M
P

ET
ÊN

C
IA

 E
ST

R
A

TÉ
G

IC
A

 

Comunicar eficazmente em contexto  
Reconhecer diferentes estratégias de comunicação nas fases 
de planificação, realização e avaliação das atividades 
comunicativas; preparar, repetir, memorizar uma 
apresentação oral; apresentar uma atividade de Show & 
Tell, com confiança e segurança, à turma e a outros 
elementos da comunidade educativa, respondendo a 
perguntas colocadas sobre o tema abordado.  
 
Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  
Participar em atividades de pares e grupos, revelando 
atitudes como, por exemplo: saber esperar a sua vez, ouvir 
ativamente os outros e refletir criticamente sobre o que foi 
dito, dando razões para justificar as suas conclusões; 
formular perguntas e dar respostas; demonstrar atitudes de 
inteligência emocional, utilizando expressões para exprimir 
sentimentos de agrado e desagrado e indicar concordância 
e/ou discordância; colaborar em tarefas elementares, 
pedindo e fazendo sugestões simples; planear, organizar, 
dar conselhos, utilizando estruturas simples e apresentar 
uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo.  
 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao 
saber em contexto  
Comunicar com outros a uma escala local, nacional e 
internacional, recorrendo a aplicações tecnológicas para 
produção e comunicação online; contribuir para projetos e 
tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao 
contexto, a experiências reais e quotidianas do aluno; 
participar num WebQuest e aceder ao saber, recorrendo a 
aplicações informáticas online.  
Pensar criticamente  
Reunir e associar informação para realizar tarefas e 
trabalhos ou aprofundar interesses pessoais; desenvolver a 

Autoavaliador 
(transversal às áreas)  
 
 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F) 
 
 
 
 
 
 
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 
 
 
 
 
Cuidador de si e do 
outro  
(B, E, F, G)  

1
0

%
 

Tr
an

sv
er

sa
l n

a 
co

m
p

et
ên

ci
a 

co
m

u
n

ic
at

iv
a 

Aplicados de um 
modo transversal 
na competência 
comunicativa 

Comunicação eficaz 
em contexto 

Revela 
dificuldades em 
comunicar 
eficazmente em 
contexto 
 
 
 
 
 
 

Comunica 
eficazmente em 
contexto 

Comunica 
eficazmente em 
contexto com 
facilidade 

Comunica 
eficazmente em 
contexto com 
muita facilidade 

Trabalho e 
colaboração em 
pequenos grupos 

Revela 
dificuldades em 
trabalhar e 
colaborar em 
pequenos grupos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalha e 
colabora em 
pequenos 
grupos 

Trabalha e 
colabora com 
facilidade em 
pequenos 
grupos 

Trabalha e 
colabora com 
muita facilidade 
em pequenos 
grupos 

Utilização da 
literacia tecnológica 
para comunicação e 
acesso ao saber em 
contexto 

Revela 
dificuldades em 
utilizar a literacia 
tecnológica para 
comunicar e 
aceder ao saber 
em contexto 

Utiliza a literacia 
tecnológica para 
comunicar e 
aceder ao saber 
em contexto 

Utiliza com 
facilidade a 
literacia 
tecnológica para 
comunicar e 
aceder ao saber 
em contexto 

Utiliza com 
muita facilidade 
a literacia 
tecnológica para 
comunicar e 
aceder ao saber 
em contexto 
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autonomia intelectual de forma a adotar uma atitude mais 
independente perante novas aprendizagens.  
 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a 
criatividade em contexto  
Demonstrar uma atitude resiliente e assumir riscos de forma 
a realizar novos trabalhos criativos, produzindo a linguagem 
necessária para apresentar os mesmos ao professor/aos 
colegas, mesmo que isto implique realizar a tarefa em várias 
tentativas; cantar, reproduzir rimas e lengalengas; participar 
em atividades dramáticas e de role-play; ler e reproduzir 
histórias; realizar atividades  
para desenvolver a literacia, como trabalhar a rima, a 
sinonímia e antonímia; desenvolver e participar em projetos 
e atividades interdisciplinares.  
 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de 
aula e aprender a regular o processo de aprendizagem  
Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e 
individuais; desenvolver uma atitude ativa, autónoma e 
perseverante perante a própria aprendizagem; 
monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na língua 
inglesa; selecionar estratégias eficazes para superar 
dificuldades e consolidar aprendizagens; utilizar dicionários 
bilingues simples (online e em papel); utilizar os seus 
conhecimentos prévios da língua e a sua experiência pessoal 
para fazer previsões pertinentes e comunicar de forma 
simples em Inglês; participar numa reflexão e discussão no 
final da aula para identificar atividades associadas aos 
objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos; 
reconhecer diferentes estratégias de aprendizagem; realizar 
atividades simples de auto e heteroavaliação: portefólios, 
diários e gráficos de progressão de aprendizagem.  
 
 

Pensamento crítico Revela 
dificuldades em 
pensar 
criticamente 

Pensa 
criticamente 

Pensa 
criticamente 
com facilidade 

Pensa 
criticamente 
com muita 
facilidade 

Relacionamento de 
conhecimentos para 
o desenvolvimento 
da criatividade em 
contexto 

Revela 
dificuldades em 
relacionar o 
conhecimento 
de forma a 
desenvolver a 
criatividade em 
contexto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciona o 
conhecimento 
de forma a 
desenvolver a 
criatividade em 
contexto 

Relaciona o 
conhecimento 
de forma a 
desenvolver a 
criatividade em 
contexto com 
facilidade 

Relaciona o 
conhecimento 
de forma a 
desenvolver a 
criatividade em 
contexto com 
muita facilidade 

Desenvolvimento do 
aprender a aprender 
em contexto de sala 
de aula e da 
aprendizagem para 
regular o processo 
de aprendizagem 

Revela 
dificuldades em 
desenvolver o 
aprender a 
aprender em 
contexto de sala 
de aula e na sua 
aprendizagem 
para regular o 
processo de 
aprendizagem 

Desenvolve o 
aprender a 
aprender em 
contexto de sala 
de aula e a sua 
aprendizagem 
para regular o 
processo de 
aprendizagem 

Desenvolve o 
aprender a 
aprender em 
contexto de sala 
de aula e a sua 
aprendizagem 
para regular o 
processo de 
aprendizagem 
com facilidade 

Desenvolve o 
aprender a 
aprender em 
contexto de sala 
de aula e a sua 
aprendizagem 
para regular o 
processo de 
aprendizagem 
com muita 
facilidade  


