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Perfil do aluno 
 

Nível 1: O aluno não intervém cívica e democraticamente na realidade circundante. Não 

demonstra autonomia e/ou iniciativa na sugestão e realização das atividades. Não participa na 

aula de forma adequada e oportuna. Não cumpre as normas de postura e comportamento na 

sala de aula, nem os restantes deveres do aluno. Não é cumpridor em relação às tarefas 

propostas. Não aplica no dia-a-dia os conceitos desenvolvidos na aula. 
 

Nível 2: O aluno ainda não intervém cívica e democraticamente na realidade circundante. 

Demonstra pouca autonomia e/ou iniciativa na sugestão e realização das atividades. Nem 

sempre participa na aula de forma adequada e oportuna. Não cumpre as normas de postura e 

comportamento na sala de aula, nem os restantes deveres do aluno. Nem sempre é cumpridor 

em relação às tarefas propostas. Não aplica no dia-a-dia os conceitos desenvolvidos na aula. 
 

Nível 3: O aluno intervém, quase sempre, cívica e democraticamente na realidade circundante. 

Demonstra alguma autonomia e/ou iniciativa na sugestão e realização das atividades. Participa 

na aula de forma adequada e oportuna. Cumpre normas de postura e comportamento na sala 

de aula, bem como os restantes deveres de aluno. É cumpridor em relação às tarefas 

propostas. Aplica no dia-a-dia os conceitos desenvolvidos na aula. 
 

Nível 4: O aluno intervém cívica e democraticamente na realidade circundante. Demonstra 

autonomia e/ou iniciativa na sugestão e realização das atividades. Participa bastante na aula 

de forma adequada e oportuna. Cumpre normas de postura e comportamento na sala de aula, 

bem como os restantes deveres de aluno. É cumpridor em relação às tarefas propostas. Aplica 

no dia-a-dia os conceitos desenvolvidos na aula. 
 

Nível 5: O aluno intervém, claramente, cívica e democraticamente na realidade circundante. 

Demonstra total autonomia e/ou iniciativa na sugestão e realização das atividades. Participa 

sempre na aula de forma adequada e oportuna. Cumpre normas de postura e comportamento 

na sala de aula, bem como os restantes deveres de aluno. É muito cumpridor em relação às 

tarefas propostas. Aplica, sempre, no dia-a-dia os conceitos desenvolvidos na aula. 
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