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AVALIAÇÃO NO 1º CICLO  

 

I. INTRODUÇÃO 

 

O Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril, (que procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 

139/2012, de 5 de julho, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 91/2013, de 10 de julho, e 176/2014, de 

12 de dezembro) e o Despacho normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril, regulamentam o novo 

regime de avaliação e certificação das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no ensino.  

Assim, e de acordo com estes diplomas, a avaliação é um elemento integrante e regulador de todo 

o processo de ensino/aprendizagem e visa:  

• Apoiar o processo educativo promovendo o sucesso escolar de cada aluno; 

• Avaliar e certificar os conhecimentos adquiridos e as capacidades desenvolvidas pelos alunos; 

• Contribuir para melhorar a qualidade do sistema educativo. 

 

A avaliação envolve interpretação, reflexão, informação e decisão sobre os processos de 

ensino e aprendizagem. 

É relevante na orientação e aconselhamento dos alunos, estimulando o seu desenvolvimento no 

processo de aprendizagem, e na seleção e modificação de metodologias, conduzindo à 

diferenciação pedagógica e ajustando-se às características pessoais e culturais. 

A avaliação deve permitir o repensar sistemático do papel de todos os elementos nela 

intervenientes e a permanente adequação das práticas, com vista ao desenvolvimento das 

capacidades dos diferentes alunos. 

Tendo em conta o seu caráter globalizante, não pode ser, meramente, entendida como 

catalogadora do aluno numa determinada escala quantitativa ou qualitativa, mas, principalmente, 

como meio de regulação da atividade pedagógica. 

Os seus princípios deverão orientar-se sempre no sentido da aquisição progressiva de 

conhecimentos, enquadrada pelo desenvolvimento de capacidades e de atitudes favoráveis à 

aprendizagem.  

Os conhecimentos, capacidades e atitudes a adquirir e a desenvolver pelos alunos têm como 

referência as aprendizagens essenciais, os conteúdos referidos nos programas, bem como as 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_Imagens/2016_dl17.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Legislacao/dl_139_2012.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Legislacao/dl_139_2012.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Legislacao/dl_91_2013_10_julho.pdf
https://dre.pt/application/file/63958168
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_Imagens/2016_dn_1f.pdf
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metas curriculares em vigor para as diversas disciplinas homologadas pelo Ministério da 

Educação. 

Ao terminar o 1.º ciclo, o aluno deverá possuir:  

• Conhecimentos essenciais que permitam o prosseguimento de estudos;  

• Formação que lhe garanta a descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e 

aptidões, capacidades de raciocínio, memória, espírito crítico, criatividade, sentido moral 

e sensibilidade estética, promovendo a sua realização em harmonia com os valores da 

solidariedade social;  

• Domínio de diferentes literacias que lhe permitam analisar criticamente o meio que o rodeia; 

• Conhecimento e o respeito pelos valores característicos da identidade, língua, história e 

cultura portuguesa;  

• Desenvolvimento da competência de comunicação e interação com o outro em língua 

inglesa, bem como sensibilidade e respeito pela diversidade linguística e cultural no 

mundo; 

• Responsabilidade e ser interveniente na vida comunitária;  

• Gosto pela atualização de conhecimentos;  

• Desenvolvimento físico-motor;  

• Formação equilibrada e relacionada entre o saber e o saber fazer. 

 

II. ENQUADRAMENTO DA AVALIAÇÃO 

 

A avaliação incide sobre os conteúdos definidos nos programas e obedece às metas 

curriculares em vigor para as diversas disciplinas. É um processo contínuo e, a favor das 

diferenças de estilos de aprendizagem e características de cada turma/criança, privilegia a 

diversidade de estratégias de ensino/aprendizagem (para que os alunos realizem experiências de 

aprendizagem ativas, significativas, diversificadas, integradoras e socializadoras). 

A avaliação, enquanto processo de recolha sistemática e contínua de informação acerca do 

progresso do aluno, integra as vertentes diagnóstica, formativa e sumativa. 

 

Na escolaridade básica, a avaliação assume um carácter eminentemente formativo, 

favorecendo a progressão pessoal e a autonomia do aluno. 
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Avaliação Diagnóstica – Procura determinar se o aluno possui os pré-requisitos (em termos de 

conhecimentos, capacidades e atitudes) necessários para iniciar uma nova aprendizagem. Tem 

particular importância no despiste de situações problemáticas e é necessária para se organizarem 

mecanismos de recuperação e acompanhamento. 

 

Avaliação Formativa – É a modalidade que permite regular as aprendizagens. Tem caráter 

contínuo e interativo, recorrendo a uma variedade de instrumentos de recolha e análise de 

informação, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem. 

Permite, ao professor, o ajuste e ou definição de novas estratégias, visando o sucesso do aluno, e, 

ao aluno (e encarregado de educação), perceber as dificuldades com que se vai deparando no seu 

percurso podendo trabalhá-las e superá-las. 

 

Avaliação Sumativa – Consiste na formulação de um juízo globalizante sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens do aluno. Realiza-se no final de cada período letivo e de cada 

ano letivo. A avaliação sumativa decide a progressão ou retenção dos alunos, expressa através 

das menções, respetivamente, de Transita ou Não Transita, no final de cada ano e de Aprovado 

ou Não Aprovado no final do ciclo.  

Os alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade realizarão, nos segundo e terceiros períodos, a 

autoavaliação. 

 

 

 

III. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Como refere o NCTM (2007) “A avaliação não deverá ser meramente feita aos alunos; pelo 

contrário, ela deverá ser feita para os alunos, para os orientar e melhorar a sua aprendizagem”. 

Segundo Black e Wiliam, in NCTM, “a aprendizagem dos alunos, incluindo os mais fracos, é 

geralmente melhor nas turmas em que os professores dão atenção à avaliação formativa, 

fazendo juízos acerca do ensino e da aprendizagem.” 

  

Sendo um processo contínuo e que privilegia a diversidade de estratégias e instrumentos, ao 

longo de todo o 1º Ciclo a avaliação focalizar-se-á na evolução escolar do aluno, nas diferentes 

áreas que o currículo integra. Deverá refletir o que todos os alunos deverão saber e ser capazes de 
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produzir, devendo centrar-se no conhecimento e compreensão dos alunos, bem como na sua 

destreza na execução de procedimentos. 

 
No processo de avaliação são considerados instrumentos de avaliação formativa e provas de 

avaliação sumativa.  

 

Os conhecimentos adquiridos e as capacidades desenvolvidas pelos alunos, em cada disciplina, 

são avaliados com recurso aos domínios cognitivo (nível do saber e do saber fazer) e pessoal e 

social (nível do saber ser). 

 

Domínio Subdomínio Peso 

Cognitivo 

Capacidades/ 

Conhecimentos 

Metas/Currículo 

70% Português (Comunicação) 

  TIC 

Psicomotor 

Pessoal e Social 

Autonomia 6% 

30% 

Responsabilidade/Empenho 6% 

Participação 6% 

Relações Interpessoais/capacitação social 6% 

Espírito crítico e criatividade 6% 

 

Disciplina Domínios (cognitivo e pessoal social) 
Peso (%) por ano de escolaridade 

 1.ºano 2.º ano 3.º ano 4.ºano 

P
o
rt

u
g
u

ês
 Leitura e compreensão 

70% 

40% 40% 30% 30% 

Gramática 10% 10% 20% 20% 

Expressão escrita 20% 20% 20% 20% 

Pessoal e Social 30% 30% 30% 30% 30% 

 

M
a
te

m
á

ti
ca

 Números e Operações 

70% 

30% 30% 30% 30% 

Geometria e Medida 20% 20% 20% 20% 

Organização e Tratamento de Dados 20% 20% 20% 20% 

Pessoal e Social 30% 30% 30% 30% 30% 
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E
st

u
d

o
 d

o
 M

ei
o
 Aquisição de Conhecimentos 

70% 

25% 25% 25% 25% 

Compreensão/aplicação de 

Conhecimentos   
25% 

 

25% 

 

25% 

 

25% 

 

Capacidade de comunicação 20% 20% 20% 20% 

Pessoal e Social 30% 20% 20% 20% 20% 

 

E
d

u
ca

çã
o

 

A
rt

ís
ti

ca
/ 

E
x

p
re

ss
õ
es

 
A

rt
ís

ti
ca

s 

Organização e Coordenação 

70% 

25% 30% 30% 30% 

Manipulação e exploração de materiais 30% 30% 30% 30% 

Expressividade e Comunicação 25% 20% 20% 20% 

Pessoal e Social 30% 20% 20% 20% 20% 

 

E
d

u
ca

çã
o

 F
ís

ic
a
 

/E
x
p

re
ss

ã
o
 F

ís
ic

a
- 

M
o
to

ra
 

Perícias e Manipulações 

70% 

20% 20% 20% 20% 

Deslocamentos e Equilíbrios 20% 20% 20% 20% 

Atividades Rítmicas Expressivas 20% 20% 20% 20% 

Percursos na Natureza 10% 10% 10% 10% 

Pessoal e Social 30% 30% 30% 30% 30% 

 

 

 

Inglês – 3.º e 4.º Anos de Escolaridade 

 
A avaliação dos alunos de 3.º e 4.º ano de escolaridade, na disciplina de Inglês, deve primar pela 

oralidade de forma a sensibilizar e desenvolver a aquisição fonética da língua inglesa, bem como 

pela relacionação vocábulo – imagem ou noção adjacente e pela iniciação à expressão escrita.  

 

INGLÊS 

Domínios/Parâmetros 
Indicadores  

(aprendizagens/capacidades desenvolvidas) 
% 

Compreensão Oral/Interação 

Oral/Produção Oral 

• Reter informação essencial; 

• Reconhecer o vocabulário lecionado; 

• Utilizar vocabulário dentro de contextos 

próprios; 

• Identificar sons e ritmos da língua; 

• Compreender palavras e expressões simples; 

• Compreender sons/entoações/ritmos; … 

• Interagir com o professor, utilizando 

expressões/frases simples; 

50% 
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• Produzir (com ajuda) sons, entoações e ritmos; 

• Memorizar e reproduzir mensagens orais 

apoiadas em suportes visuais, auditivos e 

gestuais; 

• Exprimir-se (com ajuda) em diferentes 

contextos. 

Escrita 

• Utilizar, com ajuda, palavras conhecidas;  

• Reconhecer e ordenar letras para escrever 

palavras associadas a imagens;  

• Produzir, com ajuda, frases simples; 

• Reproduzir enunciados orais (simples) através da 

escrita. 

 

 

10% 

Leitura 

 

 

Léxico e Gramática 

• Ler frases e pequenos textos com vocabulário 

conhecido; 

• Compreender palavras e frases simples. 

• Conhecer o vocabulário trabalhado; 

• Conhecer, de forma implícita, algumas estruturas 

elementares da gramática. 

10% 

Pessoal e Social 30% 

 

 

 

Disciplinas Instrumentos de avaliação Valor 

Inglês 

 

- Fichas de Avaliação Escrita 20% 

- Outros a) 

• Fichas de Trabalho/aplicação dos conteúdos trabalhados 

• Exercícios de compreensão oral 

• Trabalhos de interação na sala de aula 

• Respostas a questões formuladas na aula 

• Trabalhos de Pesquisa 

• Produção de pequenos textos 

• Trabalhos de Grupo 

• Apresentações escritas/orais 

• Manipulação correta de materiais específicos. (…) 

50% 
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Disciplinas Instrumentos de avaliação Valor 

Português 

 

Matemática 

 

Estudo do Meio 

 

(1.º e 2.ºano) 

- Fichas Sumativas de Avaliação Escrita  20% 

- Outros a) 

• Fichas de Trabalho 

• Resposta a questões formuladas na aula 

• Trabalhos de Pesquisa 

• Produção de Textos/Relatórios 

• Trabalhos de Grupo 

• Apresentações escritas/orais 

• Manipulação correta de materiais específicos. (…) 

50% 

Português 

 

Matemática 

 

Estudo do Meio 

 

(3.º e 4.ºano) 

- Fichas Sumativas de Avaliação Escrita  25% 

Outros a) 

     • Questões de aula 

     •Fichas de verificação de conteúdo 

• Fichas de Trabalho 

• Resposta a questões formuladas na aula 

• Trabalhos de Pesquisa 

• Produção de Textos/Relatórios 

• Trabalhos de Grupo 

• Apresentações escritas/orais 

• Manipulação correta de materiais específicos. 

45% 

Expressões 

artísticas/Educação 

Artística 

(1º, 2º, 3.º e 4.ºano) 

Pesquisa, recolha e análise da informação 20% 

Realização dos trabalhos propostos 25% 

Aptidões manuais e domínio das técnicas (prática) 25% 

Expressão 

Físico-

motora/Educação 

Física 
(1º, 2º, 3.º e 4.ºano) 

Aquisição e compreensão de saberes 20% 

Prestação motora, progressão e evolução (prática) 50% 

Nota: a) A classificação de 10% atribuída à Flexibilidade Curricular está contemplada nos instrumentos de avaliação acima 

discriminados no item “Outros”. 

Domínio do Pessoal e Social (30%) 

(atitudes e valores) 
Áreas 

Disciplinares 
Domínios Indicadores Valor 

Português 

 

 

 

Matemática 

 

 

 

Autonomia 

• Realiza trabalhos voluntariamente. 

• Tenta ultrapassar, sozinho, as dificuldades. 

• Trabalha, sozinho, espontaneamente. 

• Emite opinião sobre o que vê e ouve. 

• Expõe dúvidas e solicita ajuda. 

6% 

Responsabili- 

dade 

• É assíduo e pontual. 

• Assume as suas atitudes. 

• Aceita as regras de funcionamento da sala de aula. 
6% 
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Estudo do Meio 

 

 

 

Expressões 

artísticas 

 

 

 

Expressão 

Físico-

motora/Educaçã

o Física 

 

Inglês (3.ºe 4.º 

anos) 

• Leva o material necessário para a aula. 

• É cuidadoso com os materiais. 

• Manifesta empenho e persistência. 

Participação 

• Está atento. 

• Questiona sobre os temas desenvolvidos. 

• Responde corretamente. 

• Pondera as respostas. 

• Presta atenção às respostas dos outros. 

• Realiza os trabalhos propostos. 

6% 

Sociabilidade 

• Aceita as observações/sugestões que lhe são feitas. 

• Coopera na realização de trabalhos em equipa. 

• Mostra respeito pelos outros. 

• Respeita a opinião dos outros. 

6% 

Espírito crítico e 

criatividade 

• Emite opiniões sobre o seu trabalho ou dos outros. 

• Intervém oportunamente em situação de aula. 

• Manifesta curiosidade intelectual. 

• Imprime cunho pessoal à sua representação do 

real. 

• Realiza trabalhos originais. 

• Revela expressividade. 

• Revela espontaneidade. 

6% 

 

O Apoio ao Estudo e a Oferta Complementar são atividades a desenvolver em articulação, 

integrando ações que promovam, de forma transversal, a educação para a cidadania, a 

compreensão e utilização correta do português e componentes de trabalho com as tecnologias de 

informação e comunicação (caso seja possível). 

No Apoio ao Estudo irá proceder -se a um reforço das disciplinas de Português e de Matemática.  

Devem ser avaliadas as competências referentes aos métodos e à capacidade de trabalho e estudo, 

a capacidade de comunicação e a sua forma, a capacidade de utilizar de forma ordenada a 

informação, a capacidade de resolver situações problemáticas do quotidiano, sabendo descer do 

geral para o particular, assim como o relacionamento interpessoal com os colegas e com os 

adultos. 

A avaliação será expressa de forma descritiva no final de cada período letivo. 
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Critérios de avaliação para a Oferta Complementar 

Parâmetros 
 

Peso (em %) 

 

Saber Ser / Estar 

Valores sociais e humanos 

Responsabilidade 

Cooperação 

Participação 

Respeito por si e pelos outros 

60% 

Saber Avaliar 
Sentido crítico 

Adquire e aplica os conteúdos trabalhados. 
40% 

 

Oferta Complementar 

 

Parâmetros/domínios Indicadores 
Instrumentos 

de avaliação  

Empenho/ Interesse 

Participação 

 
(1º, 2º, 3.º e 4.ºano) 

           

• Manifesta interesse pelas atividades propostas 

• Colabora nas atividades propostas 

•  Propõe atividades  

• Identifica, seleciona e aplica métodos de trabalho 

•  Tem os materiais necessários  

Registos 

de Observação 

Auto e Hétero 

Avaliação 

 

 

 

Trabalhos 

produzidos 

Cooperação e 

relações interpessoais 
(1º, 2º, 3.º e 4.ºano) 

• Respeita a opinião dos outros  

• Contribui com as suas ideias para tarefas comuns 

•  Participa individualmente e coletivamente na 

resolução de problemas comunitários  

• Reconhece os seus defeitos, ameniza e gere 

situações de conflito  

• Cumpre as normas democraticamente 

estabelecidas para o trabalho de grupo, gere os 

materiais e equipamentos coletivos e partilha 

espaços de trabalho  

Capacidade de 

Comunicação 

 
(1º, 2º, 3.º e 4.ºano) 

 

Aquisição e 

aplicação dos 

conteúdos 

• Utiliza corretamente a Língua Portuguesa  

• Intervém de forma adequada, aguarda a sua vez e 

utiliza linguagem apropriada  

• Participa corretamente, fazendo intervenções  

oportunas  

• Interage, de forma autónoma e crítica  

 

Apoio ao estudo 

Interesse • Colabora nas atividades propostas   
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(1º, 2º, 3.º e 4.ºano) 
 

 

• Solicita ajuda quando necessário  

• Tem os materiais necessários 

•  Utiliza os recursos materiais disponíveis  

Autonomia 

 
(1º, 2º, 3.º e 4.ºano) 

 

• Toma decisões sobre o trabalho a realizar  

• Organiza e manuseia os materiais necessários  

• Aplica as técnicas adquiridas  

• Reflete sobre o seu processo de aprendizagem  

• Esforça-se por ultrapassar as dificuldades 

 

Métodos de Estudo e 

Trabalho 

 
(1º, 2º, 3.º e 4.ºano) 

• Planifica e gere o tempo de estudo  

• Recolhe, seleciona e aplica a informação  

• Avalia o trabalho realizado de forma a tomar 

consciência das suas dificuldades e capacidades, 

com vista a melhorar as aprendizagens  

 

 

O Apoio ao Estudo, a Oferta Complementar e Cidadania e Desenvolvimento serão avaliados 

de forma descritiva utilizando as seguintes menções de avaliação: 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

  

No 1º ciclo, na avaliação: 

a) Deverão ser utilizados diversos métodos e estratégias de recolha de informação, 

nomeadamente:  

• Observação (informal ou estruturada) do trabalho dos alunos;  

• Testes escritos;  

• Outras formas de produção escrita (relatórios, textos criativos, textos elaborados na 

sequência de trabalhos de pesquisa, inquéritos e outros); 

• Comunicação oral (apresentações e discussões orais);  

• Projetos/trabalhos de campo;  

• Trabalhos práticos; 

• Grelhas de registo, 

• Listas de verificação;  

• Provas orais ou escritas; 

• Questões- aula;  

• … 
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b) O grau de utilização de cada um destes métodos é variável de área curricular para área 

curricular, de acordo com a natureza dos conhecimentos a adquirir e as capacidades a 

desenvolver, sendo certo, também, que uma determinada aprendizagem/conhecimento pode ser 

avaliada através de mais do que um método e, inversamente, um mesmo método pode servir para 

avaliar diversas aprendizagens. 

c) Deve ser aplicado, no mínimo, por período letivo, nas áreas curriculares de Português, 

Matemática, Estudo do Meio, um momento de avaliação sumativa escrita e na área curricular de 

Inglês, um momento de avaliação sumativa oral e escrita. 

d) As matrizes e as datas de realização das provas de avaliação sumativa escrita são divulgadas 

aos alunos e encarregados de educação. 

e) A prova de avaliação sumativa escrita de final de período será elaborada em Conselho de Ano. 

f) A entrega das provas escritas de avaliação deve ser feita o mais rapidamente possível, (no 

máximo até duas semanas após a sua realização) sendo as mesmas devidamente corrigidas, 

classificadas e analisadas antes da realização da prova seguinte, para que os alunos compreendam 

o motivo de eventuais erros e como superá-los.  

f) Os diferentes instrumentos de avaliação deverão ser concebidos atendendo aos seguintes 

aspetos:  

✓  Apresentação do enunciado/atividade de avaliação em texto impresso.  

✓ Formulação clara das questões.  

✓ Registo do resultado (menção qualitativa e quantitativa) na prova, nos seguintes termos:  

 

 

 

                          

 

 

 

 
 

 

MENÇÃO QUALITATIVA MENÇÃO QUANTITATIVA 

Insuficiente 0% a 49% 

Suficiente 50% a 69% 

Bom 70% a 89% 

Muito Bom 90% a 100% 
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Avaliação Sumativa Interna (Registos de Avaliação trimestral a entregar aos Encarregados de 

Educação):  

3.1. Realiza-se no final de cada período letivo, de cada ano letivo e de cada ciclo feita no 

Conselho de Docentes. 

 

3.2. A avaliação sumativa interna resulta de uma síntese das informações recolhidas durante um 

período de tempo, relativamente ao desenvolvimento/aquisição das aprendizagens e das 

capacidades definidos para cada área curricular.  

 

3.3. No 1.º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa expressa-se 

apenas de forma descritiva em todas as componentes do currículo, nos 1.º e 2.º períodos. 

 

3.4. A informação resultante da avaliação sumativa materializa -se na atribuição de uma menção 

qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em todas as disciplinas, sendo 

acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno, com inclusão de áreas a 

melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável. 

 

3.5. Para efeitos de classificação final de período dever-se-á considerar os domínios cognitivo e 

das atitudes, no processo de avaliação. Os critérios de avaliação serão expressos através de um 

código de apreciação, de forma a possibilitar uma leitura global, clara e compreensiva dos vários 

níveis de desempenho: 

 

 Conhecimentos Capacidades e Aptidões Atitudes e Valores 

In
su

fi
ci

en
te

 

(0
%

 a
 4

9
%

) 

Não adquiriu as 

aprendizagens 

definidas. 

Revela muitas dificuldades: na 

expressão oral; na 

compreensão/aquisição e aplicação 

de conhecimentos; na interpretação 

de enunciados (orais e escritos) e em 

acompanhar raciocínios simples. Não 

revela organização nem métodos de 

trabalho. 

Revela grandes falhas ao nível da 

compreensão, aplicação, análise e 

autonomia. 

Manifesta desinteresse e 

falta de empenho na 

aprendizagem. 

Não interiorizou atitudes e 

valores fundamentais a 

uma correta socialização. 
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IV. EFEITOS DA AVALIAÇÃO SUMATIVA 

 

A avaliação sumativa permite tomar decisões relativamente à: 

a) Classificação em cada uma das disciplinas; 

b) Transição no final de cada ano; 

c) Aprovação no final de cada ciclo; 

d) Renovação de matrícula. 

As decisões de transição e de progressão do aluno para o ano de escolaridade seguinte e para o 

ciclo subsequente revestem carácter pedagógico e são tomadas sempre que o professor titular de 

turma considere: 

a) Que o aluno, no ano terminal de ciclo/4.º ano, adquiriu os conhecimentos e desenvolveu 

as capacidades necessárias para prosseguir com sucesso os seus estudos no 2.º ciclo; 

b) Que o aluno, nos 2.º e 3.º anos de escolaridade, demonstra ter adquirido os conhecimentos 

e desenvolvido as capacidades essenciais para transitar para o ano de escolaridade 

seguinte. 

  

No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o limite de 

faltas e, após cumpridos os procedimentos previstos no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o 

S
u

fi
ci

en
te

 

(5
0
%

 a
 6

9
%

) Revela ainda falhas 

na aquisição das 

aprendizagens 

elementares a nível 

de conceitos e 

factos. 

Revela algumas falhas e/ou 

incorreções na compreensão, 

aplicação, análise e autonomia. 

Manifesta sentido de 

responsabilidade, interesse 

e empenho. 

Apresenta um 

comportamento regular. 

B
o
m

 

(7
0
%

 a
 8

9
%

) Adquiriu com 

facilidade 

as aprendizagens 

elementares a nível 

de conceitos e 

factos. 

Não revela dificuldades a nível de 

compreensão, aplicação, síntese e 

autonomia. 

Manifesta grande 

interesse/empenho na vida 

escolar assim como uma 

socialização adequada. 

M
u

it
o
 B

o
m

 

(9
0
%

 a
 

1
0
0
%

) Desenvolveu com 

facilidade os 

conhecimentos 

adquiridos 

Compreende e aplica com facilidade 

e originalidade os conhecimentos a 

novas situações. 

Não revela dificuldades a nível de 

análise, síntese e autonomia. 

Revela muito interesse e 

empenho, demonstrando, 

sempre, uma correta 

socialização, espírito 

crítico e de iniciativa. 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE 1.º CICLO                                  

 

 
Ano Letivo 2020/2021 

 15 

professor titular da turma em articulação com o conselho de docentes, decida pela retenção do 

aluno. 

 

No 2.º e 3.º anos de escolaridade apenas há lugar a retenção numa das seguintes circunstâncias: 

a) O aluno tiver ultrapassado o limite de faltas e, após cumpridos os procedimentos previstos 

no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o professor titular da turma, em articulação com o 

conselho de docentes, decida pela retenção do aluno; 

b) Após um acompanhamento pedagógico do aluno, em que foram traçadas e aplicadas 

medidas de apoio para garantir o seu acompanhamento face às primeiras dificuldades 

detetadas, o professor titular da turma, em articulação com o conselho de docentes, 

decida que a retenção do aluno é mais benéfica para o seu progresso. 

 

No 4.º ano de escolaridade, o aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado se estiver 

numa das seguintes situações: 

a) Tiver obtido simultaneamente classificação de Insuficiente nas disciplinas de Português 

ou PLNM e de Matemática; 

b) Tiver obtido classificação inferior a Insuficiente nas disciplinas de Português ou de 

Matemática e, cumulativamente, menção insuficiente em duas das restantes disciplinas. 

Os alunos autopropostos não progridem e obtêm a menção de Não Aprovado se estiverem nas 

condições atrás referidas.  

 

V. CASOS ESPECIAIS DE PROGRESSÃO 

1 - Um aluno que revele capacidade de aprendizagem excecional e um adequado grau de 

maturidade, a par do desenvolvimento das capacidades previstas para o ciclo que frequenta, 

poderá progredir mais rapidamente no ensino básico e concluir o 1.º ciclo com 9 anos de idade, 

completados até 31 de dezembro do ano respetivo, podendo, assim, completar o 1.º ciclo em três 

anos.  

 

2 - Um aluno retido num dos anos não terminais de ciclo que demonstre ter desenvolvido as 

aprendizagens definidas para o final do 1.º ciclo poderá concluí -lo nos anos previstos para a sua 

duração, através de uma progressão mais rápida, nos anos letivos subsequentes à retenção. 
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3 - Os casos especiais de progressão previstos nos números anteriores dependem de deliberação 

do conselho pedagógico, sob proposta do professor titular de turma, depois de obtidos a 

concordância do encarregado de educação do aluno e os pareceres do docente de educação 

especial ou do psicólogo. 

 

4 — A deliberação decorrente do previsto nos números anteriores não prejudica o cumprimento 

dos restantes requisitos legalmente exigidos para a progressão de ciclo. (Desp. Normativo nº1-F/2016, 

de 5 de abril, art.º 28º). 

 

5 —Aprovação no ciclo. 

 A aprovação no 1.º ciclo, com mais de três menções de Insuficiente ou duas menções de 

Insuficiente se forem simultaneamente a Português e a Matemática, deve ser ponderada e 

constitui uma decisão pedagógica do professor titular, em articulação com o Conselho de 

Docentes, depois de analisados os seguintes aspetos: 

➢ Evolução do aluno;  

➢ Integração do aluno na turma; 

➢ Existência de retenções (no ano de escolaridade ou em anos anteriores); 

➢ Idade do aluno;  

➢ Existência de fatores extrínsecos ao aluno, com efeitos negativos nas suas aprendizagens; 

➢ Avaliação das medidas propostas nos Planos de Acompanhamento Pedagógicos 

Individuais (por exemplo fatores que impediram a sua aplicação/concretização, …); 

➢ Autoavaliação e consequências prováveis na motivação; 

➢ Atitudes demonstradas (assiduidade, responsabilidade, cumprimento de normas e regras 

definidas no Regulamento Interno, …); 

➢ Distanciamento entre os conhecimentos e capacidades desenvolvidas e as definidas para o 

final de ciclo. 

VI. RETENÇÃO REPETIDA 

Em casos excecionais, se um aluno continuar a não revelar os conhecimentos e as capacidades 

definidas para o ano em que está matriculado, depois de ter sido sujeito a uma retenção e aos 

respetivos planos de intervenção previstos, deve o professor titular de turma ponderar nas 

vantagens de uma segunda retenção, designadamente, se contribuirá para uma melhoria 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE 1.º CICLO                                  

 

 
Ano Letivo 2020/2021 

 17 

cognitiva, que lhe permita continuar o seu percurso escolar. A retenção deverá ser submetida à 

aprovação do Conselho de Docentes. 

 

VII. SITUAÇÕES ESPECIAIS DE AVALIAÇÃO 

 

1. Se por motivo da exclusiva responsabilidade da escola ou por falta de assiduidade do aluno, 

motivada por doença prolongada ou por impedimento legal devidamente comprovados, não 

existirem elementos de avaliação, respeitantes ao 3.º período letivo, a menção das disciplinas 

é a que o aluno obteve no 2.º período letivo. 

2. Nos 2.º e 3.º anos de escolaridade, sempre que o aluno frequente as aulas durante um único 

período letivo, por falta de assiduidade motivada por doença prolongada ou impedimento 

legal devidamente comprovados, compete ao professor titular de turma, ouvido o conselho 

de docentes, a decisão acerca da transição do aluno. 

3. No 4.º ano de escolaridade, sempre que o aluno frequente as aulas durante um único período 

letivo, por falta de assiduidade motivada por doença prolongada ou por impedimento legal 

devidamente comprovados, fica sujeito à realização de uma prova extraordinária de 

avaliação (PEA). 

4. A prova extraordinária de avaliação tem como objeto os documentos curriculares em vigor 

(programas e metas). À Prova é atribuída uma menção qualitativa que é considerada pelo 

professor titular de turma para a atribuição da menção final da disciplina. 

5. Sempre que, por ingresso tardio no sistema de ensino português, apenas existirem em 

elementos de avaliação respeitantes ao 3.º período letivo, o professor titular, ouvido o 

conselho de docentes, decide pela: 

a. Retenção do aluno; 

b. Atribuição de classificação e realização da PEA. 

6. As situações não previstas nos números anteriores são objeto de análise e parecer pelo 

serviço competente do Ministério da Educação. 

7. A avaliação na modalidade de Ensino à Distância (aulas síncronas e aulas assíncronas) 

também se procederá com recurso à diversificação dos procedimentos e técnicas de avaliação 

para recolha da informação ao apoio às aprendizagens e à construção de um juízo de valor 

avaliativo. 
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Parâmetros dos Critérios de Avaliação para o Ensino à Distância 

Critérios de avaliação – alunos sem meios tecnológicos:  

• Realizou as tarefas pedidas pelo professor; 

• Realizou com regularidade as tarefas atribuídas; 

• Cumpriu as datas de realização das tarefas propostas. 

Critérios de avaliação – sala de aula virtual (aulas síncronas e aulas assíncronas):  

• Pontualidade e assiduidade;  

• Assertividade/sentido de oportunidade (revela presença participativa);  

• Consciência Cívica em momentos de interação discursiva e pelo espaço de aprendizagem; 

• Empenho traduzido pela qualidade do trabalho desenvolvido; 

• Responsabilidade verificada no cumprimento das tarefas; 

• Autonomia na monitorização da aprendizagem, demonstrada pela persistência na procura 

de respostas para dúvidas e dificuldades.   

Em caso de dúvida, deve beneficiar-se, SEMPRE, o aluno. 

Os PERFIS DE DESEMPENHO para o Ensino à distância encontram -se em anexo.  

VIII. PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA PEA 

 

1. Cabe ao Conselho de Docentes, de acordo com as orientações do conselho pedagógico da 

escola, estabelecer a modalidade que a prova extraordinária de avaliação (PEA) deve assumir, 

tendo em conta a natureza e especificidade de cada disciplina. 

 

2. Compete ainda ao Conselho de Docentes propor ao conselho pedagógico a matriz da prova, da 

qual constem os objetivos e os conteúdos, a estrutura e respetivas cotações e os critérios de 

classificação. 

 

3. Para a elaboração da PEA é constituída uma equipa de dois professores, em que pelo menos 

um deles tenha lecionado a disciplina nesse ano letivo. 

 

4. A duração da PEA é de noventa minutos. 

 

5. Compete ao órgão de administração e gestão da escola fixar a data de realização da PEA no 

período compreendido entre o final das atividades letivas e 31 de julho. 

6. Toda a informação relativa à realização da PEA será afixada até ao dia 15 de maio. 
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PERFIS DE APRENDIZAGEM 

 

1.ºANO 

• PORTUGUÊS 

✓ Oralidade 

 Compreensão 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade de 

escutar atentamente. 

 

Revela dificuldade na 

compreensão das 

mensagens. 

 

Não retém a informação 

transmitida. 

Escuta, com momentos 

de ausência. 

 

Demonstra compreender 

a informação essencial 

dos diferentes discursos. 

 

Retém a informação 

explícita. 

Escuta ativamente. 

 

Compreende a 

informação explícita e 

implícita. 

 

Distingue o essencial do 

acessório e retém a 

informação. 

Escuta criticamente. 

 

Realiza todos os 

desempenhos previstos. 

 

 Expressão 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Apresenta um discurso 

pouco claro. 

 

Apresenta estruturas 

sintáticas incompletas. 

 

Apresenta um 

vocabulário reduzido. 

 

Tem dificuldade em 

interagir na 

comunicação. 

 

Apresenta um discurso 

compreensível. 

 

Apresenta estruturas 

sintáticas completas 

mas de baixa 

complexidade. 

 

Revela um capital 

lexical razoável. 

 

Produz diferentes tipos 

de discurso, com 

alguma dificuldade. 

 

Apresenta um discurso 

claro e expressivo. 

 

Apresenta estruturas 

sintáticas completas 

com alguma 

complexidade. 

 

Revela um Bom capital 

lexical. 

 

Produz diferentes tipos 

de discurso, com 

facilidade. 

 

Apresenta um discurso 

claro, expressivo, com 

coerência textual. 

 

Apresenta estruturas 

sintáticas muito 

desenvolvidas. 

 

Revela um capital 

lexical muito 

diversificado. 

Revela eficiência nos 

diferentes tipos de 

discurso. 

Revela-se um elemento 

animador da interação 

verbal. 
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✓ Leitura 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 

Não identifica todos os 

grafemas nem consegue 

pronunciar os respetivos 

segmentos fónicos (não 

lê). 

Lê pelo menos 45 em 60 

palavras 

monossilábicas, 

dissilábicas e 

trissilábicas. 

 

Lê com clareza palavras 

e frases evidenciando 

compreensão do que lê, 

no mínimo 40 palavras 

de um texto apresentado 

quase aleatoriamente. 

Lê com articulação e 

entoação e com 

velocidade de leitura de, 

no mínimo 55 palavras 

por minuto, todo o tipo 

de textos e apreende o 

sentido global dos 

mesmos. 

 

✓ Escrita 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não transcreve, ou 

revela muitas 

dificuldades em 

transcrever, do impresso 

para o manuscrito. 

 

Escreve sem correção o 

que lhe ditam e o que 

escreve por iniciativa 

própria. 

Escreve com correção o 

que copia, mas 

apresenta algumas 

dificuldades em 

escrever com correção 

palavras e frases que lhe 

ditam e o que escreve 

por iniciativa própria. 

Escreve facilmente 

pequenas frases com 

correção semântica e 

gramatical. 

Produz pequenos textos 

(3 a 4 linhas) bem 

estruturados. 

 

✓ Gramática 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Demonstra dificuldades 

em observar e descobrir 

regularidades. 

 

Não domina os 

conceitos estudados. 

 

 

Desenvolveu a 

consciência linguística, 

em todos os domínios. 

 

Observa e compara 

regularidades. 

 

Revela algumas 

dificuldades na 

aplicação dos conceitos 

trabalhados. 

Revela um 

desenvolvimento da 

consciência linguística, 

em todos os domínios. 

 

Observa, compara e 

descobre regularidades. 

 

Domina os conceitos 

trabalhados. 

Apresenta muito bom 

desenvolvimento da 

consciência linguística, 

em todos os domínios. 

 

É exímio no processo de 

observação, formulação 

de hipóteses e 

descoberta. 

 

Conhece e aplica os 

princípios e as regras 

que regulam o uso oral e 

escrito. 
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✓ Iniciação à educação literária 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não compreende o 

essencial dos textos 

escutados e lidos. 

Compreende, em parte, 

os textos escutados e 

lidos. 

Compreende e reconta 

uma história ouvida e 

lida. 

Compreende, reconta e 

recria textos em 

diferentes formas de 

expressão. 

 

 

• MATEMÁTICA 

✓ Números e Operações 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela muita 

dificuldade na leitura e 

representação de n.ºs 

naturais. 

 

Não realiza contagens 

progressivas e 

regressivas. 

 

Revela dificuldade em 

comparar e ordenar 

números. 

 

Não domina a técnica 

da adição e subtração. 

Realiza a leitura e 

representação de n.ºs 

naturais. 

 

Compara e ordena estes 

números. 

 

Realiza contagens 

progressivas e 

regressivas. 

 

Compõe e decompõe 

números. 

 

Compreende e realiza a 

adição e a subtração, 

relacionando-as, 

utilizando a 

representação 

horizontal. 

Lê, representa, compara, 

ordena, compõe e 

decompõe números 

naturais. 

 

Adiciona e subtrai. 

 

Apresenta um cálculo 

mental desenvolvido, 

recorrendo a estratégias 

diversificadas. 

 

Resolve problemas. 

Revela todos os 

desempenhos descritos, 

com notável segurança. 

 

Explicita o seu 

raciocínio com rigor 

matemático e o 

vocabulário adequado. 

 

✓ Geometria e Medida 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela dificuldade em 

estabelecer relações 

espaciais. 

 

Não identifica 

polígonos e círculos nos 

sólidos geométricos. 

 

Não distingue interior, 

Estabelece relações 

espaciais, mas revela 

alguma dificuldade na 

representação e 

comparação de 

diferentes itinerários. 

 

Identifica as figuras 

geométricas, mas hesita 

Revela todos os 

desempenhos descritos 

Realiza todos os 

desempenhos descritos 

com evidente segurança. 

 

Demonstra muito boa 

orientação espacial. 

 

Explicita o seu 

raciocínio com rigor 
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exterior e fronteira. 

 

Não identifica figuras 

simétricas. 

 

Não compreende as 

noções de comprimento, 

massa, capacidade e 

área. 

 

Não conhece moedas e 

notas de euro. 

 

Demonstra dificuldades 

em reconhecer e utilizar 

as unidades temporais. 

na sua caracterização. 

 

Identifica figuras 

simétricas. 

 

Compreende as noções 

de comprimento, massa, 

capacidade e área. 

 

Conhece moedas e notas 

de euro, mas tem 

dificuldade em realizar 

contagens e representar 

valores monetários. 

 

Reconhece o carácter 

cíclico de certos 

fenómenos e atividades. 

matemático e o 

vocabulário adequado. 

 

✓ Organização e Tratamento de Dados 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não lê nem interpreta os 

dados organizados sob a 

forma de tabelas e 

gráficos. 

 

Não consegue organizar 

os dados recolhidos. 

Lê e interpreta tabelas e 

gráficos, mas revela 

dificuldade na 

organização de dados 

em tabelas e gráficos. 

 

Representa conjuntos e 

utiliza as expressões 

“pertence” ou “não 

pertence” e cardinal. 

 

Revela todos os 

desempenhos descritos 

Revela uma grande 

facilidade na 

interpretação e 

construção das 

representações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Resolução de Problemas//Raciocínio Matemático// Comunicação Matemática 

(capacidades transversais) 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela dificuldade em 

compreender a 

informação do problema 

e em resolvê-lo. 

 

Não apresenta 

estratégias para a 

resolução de situações 

Identifica a informação 

relevante, mas nem 

sempre utiliza as 

estratégias adequadas. 

 

É pouco claro na 

explicação dos 

processos utilizados. 

Resolve problemas, 

utilizando estratégias 

adequadas, explicitando 

os processos utilizados. 

 

Formula hipóteses e 

explora-as, discutindo 

os resultados. 

Resolve problemas 

complexos. 

 

Explica processos e 

ideias, com rigor 

matemático. 

 

Explora a informação e 
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problemáticas. 

 

Não consegue explicitar 

ideias e processos 

utilizados. 

 

Representa informação 

matemática. 

os conceitos 

matemáticos, 

formulando hipóteses e 

participando no debate 

matemático. 

 

• ESTUDO DO MEIO 

✓ Sociedade  (À descoberta de si mesmo) 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não consegue fazer a 

sua identificação 

completa (nome próprio 

e apelido, idade, género, 

endereço). 

 

Tem dificuldade em 

descrever os seus gostos 

e preferências. 

 

Não reconhece os 

elementos fundamentais 

do seu corpo, as regras 

individuais de higiene, 

de segurança e de 

prevenção. 

 

Não descreve a sucessão 

de atos praticados ao 

longo do tempo 

(próximo ou distante). 

 

Não exprime aspirações 

e projetos para o futuro. 

Identifica-se 

satisfatoriamente, 

indicando os elementos 

principais. 

 

Descreve os seus gostos 

e preferências. 

 

Reconhece os elementos 

fundamentais do seu 

corpo, as regras 

individuais de higiene, 

de segurança e de 

prevenção com alguma 

dificuldade. 

 

Descreve a sucessão de 

atos praticados ao longo 

do tempo (próximo ou 

distante) com algumas 

hesitações. 

 

Exprime aspirações e 

projetos para o futuro. 

Evidencia todos os 

desempenhos descritos, 

sem revelar 

dificuldades. 

Revela todos os 

desempenhos descritos, 

com notável segurança. 

 

Aprofunda os conceitos 

estudados. 

 

Participa nas atividades 

com empenho, 

apresentando 

iniciativas. 

 

✓ Sociedade (À descoberta dos outros e das instituições) 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não identifica todos os 

membros da sua família. 

 

Não distingue o nome, 

idade e género das 

pessoas próximas. 

 

Não identifica o 

funcionamento da 

Identifica quase todos 

os membros da sua 

família. 

 

Distingue o nome, idade 

e género das pessoas 

próximas. 

 

Identifica o 

Domina todos os 

conceitos estudados. 

 

Descreve processos. 

Aplica o léxico 

adequado. 

 

Recolhe, organiza e 

relaciona a informação 

Compreende e aplica 

todos os conteúdos 

estudados. 

 

Aprofunda os conceitos 

estudados. 

 

Tem facilidade em 

recolher, organizar e 
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escola, nem conhece a 

composição da turma, 

nem participa na 

organização de 

atividades. 

funcionamento da 

escola, conhece a 

composição da turma, e 

participa na organização 

de atividades. 

recolhida. 

 

transmitir informação. 

 

 

✓ Natureza (À descoberta do ambiente natural) 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não identifica os seres 

vivos do seu ambiente. 

 

Não reconhece os 

cuidados a ter com os 

seres vivos. Não 

reconhece os aspetos 

físicos básicos do meio, 

como o tempo que faz, a 

noite e o dia, …. 

 

Não identifica cores, 

cheiros, nem sons da 

natureza. 

Identifica alguns dos 

seres vivos do seu 

ambiente. 

 

Reconhece alguns 

cuidados a ter com os 

seres vivos. Reconhece 

o tempo que faz, 

distingue a noite e o dia, 

…. 

 

Identifica cores, cheiros, 

nem sons da natureza. 

Evidencia todos os 

desempenhos descritos, 

sem revelar 

dificuldades. 

Evidencia todos os 

desempenhos descritos 

com segurança. 

 

Reflete sobre os temas e 

aprofunda-os. Participa 

ativamente 

apresentando 

conclusões. 

 

✓ Sociedade  (À descoberta das inter-relações entre espaços)  

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não identifica os 

espaços de sua casa, 

nem reconhece as suas 

funções. 

 

Não identifica os 

espaços da escola, nem 

reconhece as suas 

funções. 

 

Não descreve, nem 

representa os seus 

itinerários. 

 

Não localiza espaços em 

relação a um ponto de 

referência. 

Reconhece os espaços 

de sua casa e da escola 

bem como as suas 

funções. 

 

Descreve e representa 

alguns dos seus 

itinerários. 

 

Localiza alguns espaços 

em relação a um ponto 

de referência. 

 

Evidencia todos os 

desempenhos descritos, 

sem revelar 

dificuldades. 

Evidencia todos os 

desempenhos descritos 

com segurança. 

 

Reflete sobre os temas e 

aprofunda-os. Participa 

ativamente 

apresentando 

conclusões. 
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✓ Tecnologia (À descoberta dos materiais e objetos) 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não consegue 

caracterizar alguns 

materiais. 

 

Não realiza experiências 

simples. 

 

Não aplica o 

vocabulário adequado. 

Não interpreta a 

informação dada ou 

recolhida. 

Caracteriza alguns 

materiais e realiza 

experiências simples. 

 

Manuseia objetos em 

situações concretas. 

Evidencia todos os 

desempenhos descritos, 

sem revelar 

dificuldades. 

Evidencia todos os 

desempenhos descritos 

com segurança. 

 

Reflete sobre os temas e 

aprofunda-os. 

 

Participa ativamente 

apresentando 

conclusões. 

 

• EDUCAÇÃO ARTISTICA 

Artes Visuais 

✓ Apropriação e reflexão 

✓ Interpretação e comunicação 

✓ Experimentação e criação 

 

Apropriação e Reflexão 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade de 

observar diferentes 

universos visuais e em 

mobilizar a linguagem 

elementar das artes 

visuais integrada em 

diferentes contextos 

culturais 

 

Observa com 

dificuldade diferentes 

universos visuais e 

mobiliza a linguagem 

elementar das artes 

visuais integrada em 

diferentes contextos 

culturais com 

dificuldade. 

Observa diferentes 

universos visuais e 

mobiliza a linguagem 

elementar das artes 

visuais integrada em 

diferentes contextos 

culturais. 

 

Observa diferentes 

universos visuais e 

mobiliza a linguagem 

elementar das artes 

visuais integrada em 

diferentes contextos 

culturais, com 

facilidade. 

 

 

Interpretação e Comunicação 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade em 

apresentar pensamento 

crítico e em 

compreender a 

intencionalidade dos 

símbolos e da 

Apresenta pensamento 

crítico e compreende 

com dificuldade a 

intencionalidade dos 

símbolos e da 

comunicação visual. 

Apresenta pensamento 

crítico e compreende a 

intencionalidade dos 

símbolos e da 

comunicação visual. 

 

Apresenta pensamento 

crítico e compreende 

com facilidade a 

intencionalidade dos 

símbolos e da 

comunicação visual. 
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comunicação visual. 

 

Não transforma os 

conhecimentos 

adquiridos em novos 

modos de apreciação do 

mundo. 

 

Transforma com 

dificuldade os 

conhecimentos 

adquiridos em novos 

modos de apreciação do 

mundo. 

Transforma os 

conhecimentos 

adquiridos em novos 

modos de apreciação do 

mundo. 

 

Transforma com 

facilidade os 

conhecimentos 

adquiridos em novos 

modos de apreciação do 

mundo. 

 

Experimentação e Criação 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade de 

manipular diferentes 

possibilidades 

expressivas dos 

materiais e das 

diferentes técnicas 

 

Não revela capacidades 

expressivas e criativas 

nas suas produções 

plásticas. 

Explora, manipula 

diferentes possibilidades 

expressivas dos 

materiais e das 

diferentes técnicas com 

dificuldade. 

 

Manifesta dificuldade 

nas capacidades 

expressivas e criativas 

nas suas produções 

plásticas. 

 

Explora, manipula 

diferentes possibilidades 

expressivas dos 

materiais e das 

diferentes técnicas com 

facilidade e criatividade. 

 

Manifesta capacidades 

expressivas e criativas 

nas suas produções 

plásticas, evidenciando 

os conhecimentos 

adquiridos. 

 

 

Explora, manipula 

diferentes possibilidades 

expressivas dos 

materiais e das 

diferentes técnicas com 

facilidade e criatividade. 

 

Manifesta facilidade nas 

capacidades expressivas 

e criativas nas suas 

produções plásticas, 

evidenciando os 

conhecimentos 

adquiridos. 

 

Expressão Dramática / Teatro 

✓ Jogos de Exploração 

✓ Jogos Dramáticos 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade de 

explorar, diferentes 

formas e atitudes 

corporais, o espaço e os 

objetos bem como em 

transformá-los. 

 

Revela incapacidade de 

explorar formas de 

linguagem verbal, não-

verbal e gestual. 

 

Explora, diferentes 

formas e atitudes 

corporais, o espaço e os 

objetos transformando-

os, com alguma 

dificuldade. 

 

Explora, com alguma 

dificuldade, formas de 

linguagem verbal, não-

verbal e gestual. 

Explora, diferentes 

formas e atitudes 

corporais, o espaço e os 

objetos transformando-

os. 

 

Explora formas de 

linguagem verbal, não-

verbal e gestual. 

 

Explora, diferentes 

formas e atitudes 

corporais, o espaço e os 

objetos transformando-

os, com facilidade e 

criatividade. 

 

Explora, com facilidade, 

formas de linguagem 

verbal, não-verbal e 

gestual. 
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Música 

✓ Jogos de Exploração 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Sente muitas 

dificuldades na afinação 

em manter uma 

pulsação na 

interpretação de peças 

vocais. 

 

Revela incapacidade de 

apresentar peças 

musicais para os colegas 

e em interpretar ritmos 

propostos no 

acompanhamento de 

canções e danças. 

Afina e mantém a 

pulsação na 

interpretação de peças 

vocais. 

 

Apresenta, com pouca 

segurança, peças 

musicais para os colegas 

e interpreta, com pouca 

clareza, os rítmicos 

propostos no 

acompanhamento de 

canções e danças. 

Afina e mantém a 

pulsação na 

interpretação de peças 

vocais. 

 

Apresenta peças 

musicais e interpreta os 

ritmos propostos no 

acompanhamento de 

canções e danças. 

 

Afina, respeita as 

dinâmicas e mantém a 

pulsação na 

interpretação de peças 

vocais. 

 

Apresenta com 

segurança peças 

musicais e interpreta, 

com facilidade, os 

ritmos propostos no 

acompanhamento de 

canções e danças. 

 

 

✓ Expressão e Criação Musical 

✓ Representação do Som 

✓ Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical 

 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade de 

criar e desenvolver 

ideias musicais através 

de estímulos e 

temáticas. 

 

Revela incapacidade de 

distinguir e explorar os 

elementos básicos da 

música. 

 

Revela incapacidade de 

identificar músicas do 

quotidiano e a sua 

interdisciplinaridade. 

Desenvolve, com 

alguma facilidade, 

ideias musicais através 

de estímulos e 

temáticas. 

 

Identifica e explora 

elementos básicos da 

música, tais como: 

altura, dinâmica, forma, 

ritmo e timbre. 

 

Reconhece e identifica 

algumas músicas do 

quotidiano e a sua 

interdisciplinaridade. 

 

Desenvolve ideias 

musicais a partir de um 

tema. 

 

Identifica e explora, 

com alguma facilidade, 

elementos básicos da 

música, tais como: 

altura, dinâmica, forma, 

ritmo e timbre. 

 

Reconhece e identifica 

diferentes músicas do 

quotidiano e a sua 

interdisciplinaridade. 

 

Cria e desenvolve ideias 

musicais a partir de um 

tema. 

 

Identifica e explora, 

com facilidade, 

elementos básicos da 

música, tais como: 

altura, dinâmica, forma, 

ritmo e combinações 

tímbricas. 

 

Reconhece e identifica 

facilmente diferentes 

músicas do quotidiano e 

a sua 

interdisciplinaridade. 

 

 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE 1.º CICLO                                  

 

 
Ano Letivo 2020/2021 

 28 

Educação Física 

✓ Perícia e Manipulação 

✓ Deslocamentos e Equilíbrios 

✓ Jogos 

 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade de 

realizar ações motoras 

básicas de perícia e 

manipulação e com 

aparelhos portáteis. 

 

Revela incapacidade de 

realizar ações motoras 

básicas de 

deslocamentos, 

equilíbrios e habilidades 

gímnicas básicas. 

 

Revela incapacidade de 

participar em jogos e 

em realizar habilidades 

básicas. 

Realiza ações motoras 

básicas de perícia e 

manipulação com 

aparelhos portáteis. 

 

Realiza ações motoras 

básicas de 

deslocamentos, 

equilíbrios e habilidades 

gímnicas básicas. 

 

Participa em jogos e 

realiza habilidades 

básicas. 

Realiza ações motoras 

básicas de perícia e 

manipulação com 

aparelhos portáteis, com 

destreza e habilidade. 

 

Realiza ações motoras 

básicas de 

deslocamentos, 

equilíbrios e habilidades 

gímnicas básicas, com 

destreza. 

 

Participa em jogos e 

realiza habilidades 

básicas, com destreza. 

Realiza ações motoras 

básicas de perícia e 

manipulação com 

aparelhos portáteis, com 

total controlo do 

movimento. 

 

Realiza ações motoras 

básicas de 

deslocamentos, 

equilíbrios e habilidades 

gímnicas básicas, com 

total controlo do 

movimento. 

 

Participa em jogos e 

realiza habilidades 

básicas, com total 

controlo do movimento. 

 

✓ Percursos na natureza 

 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade de 

realizar habilidades 

apropriadas em 

percursos na natureza, 

de acordo com as 

caraterísticas do terreno 

e os sinais de 

orientação. 

 

Revela habilidades 

apropriadas em 

percursos na natureza, 

de acordo com as 

caraterísticas do terreno 

e os sinais de 

orientação. 

 

Realiza habilidades 

apropriadas em 

percursos na natureza, 

de acordo com as 

caraterísticas do terreno 

e os sinais de 

orientação, colaborando 

com os colegas e 

respeitando as regras de 

segurança e preservação 

do ambiente. 

Escolhe e realiza 

habilidades apropriadas 

em percursos na 

natureza, de acordo com 

as caraterísticas do 

terreno e os sinais de 

orientação, colaborando 

com os colegas e 

respeitando as regras de 

segurança e preservação 

do ambiente. 
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2.ºANO 

• PORTUGUÊS 

✓ Oralidade 

 Compreensão 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não escuta atentamente 

de modo a reproduzir as 

mensagens escutadas, 

cumprir ordens e 

pedidos, reter o 

essencial das mensagens 

ouvidas. 
 

Escuta com alguma 

atenção as mensagens. 

 

Reproduz e cumpre 

ordens e pedidos. 

 

Retém o essencial de 

uma mensagem sobre 

assuntos próximos ou 

histórias contadas. 

Escuta com atenção de 

modo a reproduzir 

pequenas mensagens 

escutadas. 

 

Cumpre ordens e 

pedidos. 

 

Retém o essencial de 

uma mensagem sobre 

assuntos próximos, 

histórias contadas, 

poemas ou textos de 

tradição oral. 

Escuta ativamente e 

com muita atenção. 

 

Reproduz as mensagens 

escutadas, com 

facilidade, e cumpre as 

ordens e pedidos, sem 

hesitações. 

 

Retém, com facilidade, 

o essencial e o acessório 

de uma mensagem, de 

histórias contadas, de 

poemas e textos de 

tradição oral. 

 

 Expressão 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 

Fala de forma pouco 

clara e audível, não sabe 

esperar pela sua vez, 

nem pedir a palavra. 

 

Não formula os pedidos 

e perguntas de acordo 

com a situação de 

comunicação. 

 

Não narra de forma 

percetível situações 

vividas e imaginadas 

 

Fala de forma clara e 

audível, nem sempre 

sabe esperar pela sua 

vez ou pedir a palavra. 

 

Formula os pedidos e 

perguntas mas nem 

sempre se adequa à 

situação de 

comunicação. 

Narra de forma pouco 

percetível situações 

vividas e imaginadas. 

 

Fala de forma clara e 

audível, sabe esperar 

pela sua vez e pedir a 

palavra. 

 

Formula os pedidos e 

perguntas tendo em 

conta a situação e o 

interlocutor. 

 

Narra de forma 

percetível situações 

vividas e imaginadas. 

 

Fala de forma muito 

clara e audível, sabe 

esperar pela sua vez, ser 

oportuno e pedir a 

palavra. 

 

Formula, com facilidade 

e adequação, os pedidos 

e perguntas tendo em 

conta a situação e o 

interlocutor. 

 

Narra situações vividas 

e imaginadas. 
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✓ Leitura 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 

Não lê com correção e 

clareza pequenos textos 

adequados à sua faixa 

etária, e não 

compreende o essencial 

dos textos lidos. 

 

Não lê textos, por sua 

iniciativa, com fins 

recreativos 

 

Lê, com alguma clareza 

e correção, textos de 

extensão e vocabulário 

adequados, e 

compreende parte do 

essencial dos textos 

lidos. 

 

Lê alguns textos, por 

sua iniciativa, com fins 

recreativos. 

 

Lê, com alguma clareza 

e correção, textos de 

extensão e vocabulário 

adequados, e 

compreende o essencial 

dos textos lidos. 

 

Lê alguns textos, por 

sua iniciativa, com fins 

recreativos. 

 

Lê, com muita clareza e 

correção, textos de 

extensão e vocabulário 

adequados, e 

compreende, facilmente, 

o essencial dos textos 

lidos. 

 

Lê, com frequência 

textos, com fins 

recreativos. 

 

✓ Escrita 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 

Escreve, sem correção 

ortográfica e sem 

respeitar o tema 

definido. 

 

Tem dificuldade na 

planificação e não 

consegue escrever 

textos organizados e 

coerentes. 

 

Não utiliza a pontuação 

adequada. 

 

Não aplica as normas 

estruturais dos 

diferentes tipos de texto 

estudados. 

 

 

Escreve, com grafia 

legível mas com 

algumas incorreções 

ortográficas e de 

aplicação dos sinais de 

pontuação. 

 

Planifica e escreve 

pequenos textos, com 

sequência lógica. 

 

Conhece a estrutura dos 

diferentes tipos de texto, 

revelando alguma 

dificuldade na sua 

aplicação. 

 

Não aplica as normas 

estruturais dos 

diferentes tipos de texto 

estudados. 

 

Escreve, com grafia 

legível e correção 

ortográfica. 

 

Planifica e escreve 

textos organizados 

sequencialmente, com 

pontuação adequada e 

vocabulário 

diversificado. 

 

Conhece e aplica as 

normas estruturais de 

cada tipo de texto. 

 

 

Escreve, com muita 

correção ortográfica e 

com muito boa 

apresentação. 

 

Planifica e produz 

textos, organizados com 

coerência e coesão, 

fazendo uso correto dos 

sinais de pontuação. 

 

Domina as normas 

estruturais de cada tipo 

de texto. 

 

Escreve por iniciativa 

própria. 
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✓ Gramática 

 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 

Não distingue as 

regularidades no 

funcionamento da 

língua. 

 

Não explicita as regras 

de ortografia e 

pontuação. 

 

Não mobiliza os 

conhecimentos 

adquiridos na 

compreensão e 

produção de textos orais 

e escritos. 

 

Distingue as 

regularidades no 

funcionamento da 

língua, comparando e 

manipulando os dados 

obtidos. 

 

Explicita algumas 

regras de ortografia e 

pontuação. 

 

Mobiliza alguns 

conhecimentos 

adquiridos na 

compreensão e 

produção de textos. 

 

 

Tem facilidade em 

observar, comparar e 

descobrir regularidades 

no funcionamento da 

língua. 

 

Explicita as regras de 

ortografia e pontuação. 

 

Mobiliza os 

conhecimentos 

adquiridos na 

compreensão e 

produção de textos orais 

e escritos. 

 

Manipula e compara, 

com muita facilidade, os 

dados para descobrir as 

regularidades no 

funcionamento da 

língua. 

 

Explicita facilmente as 

regras de ortografia e 

pontuação. 

 

Mobiliza os vários  

conhecimentos 

adquiridos na 

compreensão e 

produção de textos orais 

e escritos. 

 

 

✓ Iniciação à educação literária 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não compreende o 

essencial dos textos 

escutados e lidos. 

 

Não consegue exprimir 

sentimentos e emoções 

provocados pela leitura 

de textos 

Compreende, em parte, 

os textos escutados e 

lidos. 

 

Exprime, com 

dificuldade, sentimentos 

e emoções provocados 

pela leitura de textos 

Compreende e reconta 

uma história ouvida e 

lida. 

 

Lê por iniciativa 

própria. 

 

Exprime sentimentos e 

emoções provocados 

pela leitura de textos. 

 

Compreende, reconta e 

recria textos em 

diferentes formas de 

expressão. 

 

Lê por iniciativa 

própria. 

 

Exprime, com 

facilidade, sentimentos 

e emoções provocados 

pela leitura de textos. 
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• MATEMÁTICA 

✓ Números e operações 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 

Revela muita 

dificuldade na leitura de 

números naturais, por 

classes e por ordens. 

 

Não compreende as 

propriedades dos 

números racionais não 

negativos. 

 

Cálculo mental e escrito 

muito fraco. 

 

Não domina a técnica 

das operações. 

 

Não faz 

arredondamentos à 

dezena certa. 

Realiza a leitura e 

representação de 

números naturais e 

racionais não negativos. 

 

Compara e ordena os 

números. 

 

Utiliza algumas 

estratégias de cálculo 

mental e escrito e efetua 

estimativas em 

situações simples. 

 

Compreende e realiza os 

cálculos horizontais da 

adição, subtração e 

multiplicação, mas tem 

dificuldade em 

identificar a divisão. 

 

Faz alguns 

arredondamentos à 

dezena certa. 

Lê, representa, compara, 

ordena, compõe e 

decompõe números 

naturais e racionais não 

negativos. 

 

Domina a técnica das 

operações identificando 

a divisão. 

 

Cálculo mental e escrito 

desenvolvido. 

 

Aplica as propriedades 

dos números e 

operações na resolução 

de situações 

problemáticas. 

 

Faz arredondamentos 

até á dezena certa. 

 

 

Revela todos os 

desempenhos descritos, 

com notável segurança. 

 

Evidencia um cálculo 

mental rápido. 

 

Explícita, com o 

vocabulário matemático 

adequado, as estratégias 

e processos utilizados. 

 

✓ Geometria e Medida 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Muitas dificuldades em 

estabelecer relações 

espaciais, em 

representar e comparar 

itinerários, em descrever 

e localizar posições 

relativas e em 

interpretar e desenhar 

plantas simples. 

 

Muitas dificuldades em 

reconhecer figuras no 

plano, confunde os 

objetos e sólidos 

geométricos e não 

descreve as suas 

Estabelece relações 

espaciais mas revela 

dificuldades na leitura 

de mapas. 

 

Identifica os sólidos 

geométricos mas hesita 

na sua caracterização. 

Realiza medidas para as 

diferentes grandezas. 

 

Demonstra alguma 

dificuldade em 

relacionar medidas, 

reconhece a noção de 

perímetro em situações 

Representa, descreve e 

constrói figuras no 

plano e no espaço e 

identifica as suas 

propriedades. 

 

Identifica e interpreta 

relações espaciais. 

 

Compreende os 

diferentes conceitos de 

grandeza. 

 

Conhece as unidades de 

medida das diversas 

grandezas, aplica-as ao 

Realiza todos os 

desempenhos descritos, 

com evidente segurança. 

 

Demonstra muito boa 

orientação espacial. 

 

Observa, formula 

hipóteses e deduz, com 

assertividade. 

 

Explícita o seu 

raciocínio, com rigor 

matemático e o 

vocabulário adequado. 
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características. 

 

Tem dificuldade em 

realizar medições em 

unidades e não relaciona 

as medidas das diversas 

grandezas. 

 

Não compreende a 

noção de reflexão. 

Tem muitas 

dificuldades na 

compreensão das 

grandezas de medida, 

não efetuando medidas. 

 

Não compreende a 

noção de perímetro. 

Não domina o sistema 

monetário. 

 

Demonstra dificuldades 

em reconhecer e utilizar 

as unidades temporais. 

Não resolve situações 

problemáticas, neste 

âmbito. 

simples. 

 

Conhece o sistema 

monetário, com algumas 

dificuldades na sua 

utilização. 

 

Identifica as unidades 

de tempo mas não 

aplica os conceitos em 

situações problemáticas. 

processo de medir e 

relaciona-as. 

 

Resolve situações 

problemáticas, neste 

âmbito. 

 

 

 

 

✓ Organização e tratamento de dados 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 

Não lê nem interpreta os 

dados organizados sob a 

forma de tabelas e 

gráficos. 

 

Não consegue organizar 

os dados recolhidos. 

 

Lê e interpreta tabelas e 

gráficos mas revela 

dificuldade na 

organização de dados, 

em tabelas e gráficos. 

 

Lê e interpreta 

informação apresentada 

em listas, tabelas de 

frequências absolutas, 

gráficos de pontos e 

pictogramas, 

respondendo a questões 

e formulando novas 

questões. 

 

Classifica dados 

utilizando diagramas de 

Venn e de Carroll. 

 

Recolhe e organiza 

dados qualitativos e 

quantitativos, utilizando 

esquemas de contagem 

 

Revela grande 

facilidade em todos os 

desempenhos descritos. 
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gráfica, tabelas de 

frequências absolutas, 

gráficos de pontos e 

pictogramas. 

 

✓ Resolução de Problemas/Raciocínio Matemático/Comunicação Matemática 

                                     (capacidades transversais) 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 

Muitas dificuldades em 

compreender a 

informação do problema 

e em resolvê-lo. 

 

Não concebe estratégias 

para a resolução de 

situações matemáticas. 

 

Não consegue explicar 

ideias e processos 

utilizados. 

 

Identifica informação 

relevante mas nem 

sempre utiliza as 

estratégias adequadas. 

 

É pouco claro na 

explicação dos 

processos utilizados. 

 

Representa informações 

matemáticas. 

 

Resolve com alguma 

facilidade situações 

problemáticas, 

utilizando estratégias 

adequadas e 

explicitando os 

processos utilizados. 

 

Formula hipóteses e 

explora-as discutindo os 

resultados. 

Resolve facilmente 

situações problemáticas 

complexas. 

 

Explica os processos e 

ideias, com rigor 

matemático. 

 

Explora a informação e 

os conceitos 

matemáticos, 

formulando hipóteses e 

animando o debate 

matemático. 

 

• ESTUDO DO MEIO 

✓ Sociedade (À Descoberta de Si Mesmo) 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não reconhece factos e 

datas do seu passado 

mais longínquo. 

 

Não exprime 

perspetivas para um 

futuro mais longínquo 

(aspirações, projetos). 

Não identifica os órgãos 

dos sentidos nem 

reconhece as 

modificações do seu 

corpo. 

 

Não reconhece os 

elementos fundamentais 

do seu corpo, os hábitos 

individuais de higiene, 

Reconhece factos e 

datas do seu passado 

mais longínquo. 

Exprime perspetivas 

para um futuro mais 

longínquo (aspirações, 

projetos). 

 

Identifica os órgãos dos 

sentidos e reconhece as 

modificações do seu 

corpo. 

 

Reconhece os elementos 

fundamentais do seu 

corpo, os hábitos 

individuais de higiene, 

de regras de segurança e 

Evidencia todos os 

desempenhos descritos, 

sem revelar 

dificuldades. 

Revela todos os 

desempenhos descritos, 

com notável segurança. 

Aprofundou os 

conceitos estudados, 

através de pesquisas. 

 

Participou nas 

atividades, com 

iniciativas próprias e 

enriquecedoras. 
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de regras de segurança e 

de prevenção. 

de prevenção com 

alguma dificuldade. 

 

✓ Sociedade (À Descoberta de Outros e das Instituições) 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não reconhece datas 

nem factos do passado 

próximo familiar. 

 

Não reconhece nem 

aplica aspetos da vida 

em sociedade. 

 

Não identifica modos de 

vida e funções de alguns 

membros da 

comunidade. 

 

Não distingue 

instituições e serviços 

existentes na 

comunidade. 

Reconhece datas e 

factos do passado 

próximo familiar. 

 

Reconhece e aplica 

alguns aspetos da vida 

em sociedade. 

 

Identifica modos de 

vida e funções de alguns 

membros da 

comunidade. 

 

Distingue instituições e 

serviços existentes na 

comunidade. 

Domina todos os 

conceitos estudados. 

 

Descreve processos. 

 

Aplica léxico adequado. 

 

Recolhe, organiza e 

relaciona a informação 

recolhida 

Compreende e aplica 

todos os conteúdos 

abordados. 

 

Aprofundou os 

conhecimentos através 

de pesquisa autónoma. 

 

Recolhe, organiza e 

transmite informação 

com facilidade. 

 

✓ Natureza (À Descoberta do ambiente Natural) 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não identifica nem 

caracteriza os seres 

vivos do seu ambiente. 

 

Não identifica nem 

relaciona aspetos físicos 

do meio local. 

 

Desconhece aspetos 

físicos e seres vivos de 

outras regiões ou países. 

Identifica e caracteriza 

os seres vivos do seu 

ambiente. 

 

Identifica e relaciona 

aspetos físicos do meio 

local. 

 

Conhece aspetos físicos 

e seres vivos de outras 

regiões ou países. 

Evidencia todos os 

desempenhos descritos, 

sem revelar 

dificuldades. 

Evidencia os 

desempenhos descritos, 

com segurança. 

 

Reflete sobre os temas e 

aprofunda-os, 

apresentando 

conclusões e propondo 

soluções. 

 

✓ Sociedade (À Descoberta das Inter-Relações Entre Espaços) 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não consegue descrever 

os seus itinerários 

diários. 

 

Não distingue diferentes 

Descreve os seus 

itinerários diários. 

 

Distingue diferentes 

tipos de transporte. 

Evidencia todos os 

desempenhos descritos, 

sem revelar 

dificuldades. 

Evidencia os 

desempenhos descritos, 

com segurança. 

 

Reflete sobre os temas e 
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tipos de transporte. 

 

Não reconhece meios de 

comunicação pessoal e 

social. 

 

Reconhece meios de 

comunicação pessoal e 

social. 

aprofunda-os, 

apresentando 

conclusões e propondo 

soluções. 

 

✓ Tecnologia (À Descoberta dos Materiais e Objetos) 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não caracteriza alguns 

materiais nem realiza 

experiências simples. 

 

Não manuseia objetos 

em situações concretas. 

 

Não aplica o 

vocabulário adequado. 

 

Não interpreta a 

informação, 

disponibilizada ou 

recolhida. 

Caracteriza alguns 

materiais e realiza 

experiências simples. 

 

Manuseia objetos em 

situações concretas. 

 

Evidencia todos os 

desempenhos descritos, 

sem revelar 

dificuldades. 

Evidencia os 

desempenhos descritos, 

com segurança. 

 

Reflete sobre os temas e 

aprofunda-os, 

apresentando 

conclusões e propondo 

soluções. 

 

• EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

Expressão e Educação Plástica 

✓ Apropriação e reflexão 

✓ Interpretação e comunicação 

✓ Expressão e comunicação 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade de 

explorar e manipular 

diferentes materiais 

moldáveis com as mãos 

e realizar construções. 

 

Revela incapacidade de 

realizar desenhos e 

pinturas de expressão 

livre e/ou tema 

sugerido. 

 

Não domina as técnicas 

de recorte, dobragem e 

Explora e manipula 

diferentes materiais 

moldáveis com as mãos. 

Realiza construções, 

com alguma 

dificuldade. 

 

Realiza desenhos e 

pinturas de expressão 

livre e/ou tema 

sugerido, com 

dificuldade. 

 

Revela alguma 

Explora e manipula 

diferentes materiais 

moldáveis com as mãos. 

Realiza construções. 

 

Realiza desenhos e 

pinturas de expressão 

livre e tema sugerido. 

 

Domina as técnicas de 

recorte, dobragem e 

colagem. 
 

Explora e manipula 

diferentes materiais 

moldáveis com as mãos 

e realiza construções, 

com facilidade. 

 

Realiza, com facilidade, 

desenhos e pinturas de 

expressão livre e tema 

sugerido, 

 

Domina totalmente as 

técnicas de recorte, 

dobragem e colagem. 
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colagem. 
 

dificuldade no domínio 

das técnicas de recorte, 

dobragem e colagem 

 

 

 

Expressão Dramática/Teatro 

✓ Jogos de exploração 

✓ Jogos Dramáticos 

 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade de 

explorar diferentes 

formas e atitudes 

corporais, o espaço e os 

objetos bem como de 

transformá-los. 

 

Revela incapacidade de 

explorar formas de 

linguagem verbal, não-

verbal e gestual. 

Explora diferentes 

formas e atitudes 

corporais, o espaço e os 

objetos transformando-

os com dificuldade. 

 

Explora, com alguma 

dificuldade, formas de 

linguagem verbal, não-

verbal e gestual. 

Explora diferentes 

formas e atitudes 

corporais, o espaço e os 

objetos transformando-

os. 

 

Explora formas de 

linguagem verbal, não-

verbal e gestual. 

Explora diferentes 

formas e atitudes 

corporais, o espaço e os 

objetos transformando-

os, com facilidade. 

 

Explora, com facilidade, 

formas de linguagem 

verbal, não-verbal e 

gestual. 

 

MÚSICA 

✓ Jogos de exploração 

 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Sente muitas 

dificuldades na afinação 

e em manter uma 

pulsação na 

interpretação de peças 

vocais. 

 

Revela incapacidade de 

apresentar peças 

musicais para os 

colegas, na escola ou 

comunidade e em 

interpretar ritmos 

propostos no 

acompanhamento de 

canções e danças. 

Afina e mantém a 

pulsação na 

interpretação de peças 

vocais. 

 

Apresenta, com pouca 

segurança, peças 

musicais para os 

colegas, escola e/ou 

comunidade e 

interpreta, com pouca 

clareza, os ritmos 

propostos no 

acompanhamento de 

canções e danças. 

Afina e mantém a 

pulsação na 

interpretação de peças 

vocais. 

 

Apresenta peças 

musicais para os 

colegas, escola e/ou 

comunidade e interpreta 

os ritmos propostos no 

acompanhamento de 

canções e danças. 

Afina, respeita as 

dinâmicas e mantém a 

pulsação na 

interpretação de peças 

vocais. 

 

Apresenta, com 

segurança peças 

musicais para os 

colegas, escola e/ou 

comunidade e 

interpreta, com 

facilidade, os ritmos 

propostos no 

acompanhamento de 

canções e danças. 
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✓ Expressão e Criação Musical 

✓ Representação do Som 

✓ Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 

Revela incapacidade de 

criar e desenvolver 

ideias musicais através 

de estímulos e 

temáticas. 

 

Revela incapacidade de 

distinguir e explorar os 

elementos básicos da 

música. 

 

Revela incapacidade de 

identificar músicas do 

quotidiano e a sua 

interdisciplinaridade. 

 

 

Desenvolve ideias 

musicais a partir de um 

tema. 

 

Identifica e explora 

elementos básicos da 

música, tais como: 

altura, dinâmica, forma, 

ritmo e timbre. 

 

Reconhece e identifica 

algumas músicas do 

quotidiano e a sua 

interdisciplinaridade. 

 

 

 

 

Desenvolve, com 

alguma facilidade, 

ideias musicais a partir 

de um tema. 

 

Identifica e explora, 

com alguma facilidade, 

elementos básicos da 

música, tais como: 

altura, dinâmica, forma, 

ritmo e timbre. 

 

Reconhece e identifica 

diferentes músicas do 

quotidiano e a sua 

interdisciplinaridade. 

 

Cria e desenvolve ideias 

musicais a partir de um 

tema. 

 

Identifica e explora, 

com facilidade, 

elementos básicos da 

música, tais como: 

altura, dinâmica, forma, 

ritmo e timbre. 

 

Reconhece e identifica 

facilmente diferentes 

músicas do quotidiano e 

a sua 

interdisciplinaridade. 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

✓ Perícia e Manipulação 

✓ Deslocamentos e Equilíbrios 

✓ Jogos 

✓  Percursos na Natureza 

 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade de 

realizar ações motoras 

básicas de perícia e 

manipulação e com 

aparelhos portáteis. 

 

Revela incapacidade de 

realizar ações motoras 

básicas de 

deslocamentos, 

equilíbrios e habilidades 

Realiza ações motoras 

básicas de perícia e 

manipulação e com 

aparelhos portáteis. 

 

Realiza ações motoras 

básicas de 

deslocamentos, 

equilíbrios e habilidades 

gímnicas básicas. 

 

Realiza ações motoras 

básicas de perícia e 

manipulação e com 

aparelhos portáteis, com 

destreza e habilidade. 

 

Realiza ações motoras 

básicas de 

deslocamentos, 

equilíbrios e habilidades 

gímnicas básicas, com 

Realiza ações motoras 

básicas de perícia e 

manipulação e com 

aparelhos portáteis, com 

total controlo do 

movimento. 

 

Realiza ações motoras 

básicas de 

deslocamentos, 

equilíbrios e habilidades 
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gímnicas básicas. 

 

Revela incapacidade de 

participar em jogos e 

em realizar habilidades 

básicas. 

 

Revela incapacidade de 

combinar movimentos 

não locomotores e 

equilíbrios adequados à 

expressão de motivos ou 

temas combinados com 

os colegas e professor, 

de acordo com a 

estrutura rítmica e 

melodia de composições 

musicais. 

 

 

 

Participa em jogos e 

realiza habilidades 

básicas. 

 

Combina 

deslocamentos, 

movimentos não 

locomotores e 

equilíbrios adequados à 

expressão de motivos ou 

temas combinados com 

os colegas e professor, 

de acordo com a 

estrutura rítmica e 

melodia de composições 

musicais, com algum 

controlo de movimento. 

 

destreza e habilidade. 

 

Participa em jogos e 

realiza habilidades 

básicas, destreza e 

habilidade. 

 

Combina 

deslocamentos, 

movimentos não 

locomotores e 

equilíbrios adequados à 

expressão de motivos ou 

temas combinados com 

os colegas e professor, 

de acordo com a 

estrutura rítmica e 

melodia de composições 

musicais, com destreza 

de movimento. 

 

 

gímnicas básicas, com 

total controlo do 

movimento. 

 

Participa em jogos e 

realiza habilidades 

básicas, com total 

controlo do movimento. 

 

Combina 

deslocamentos, 

movimentos não 

locomotores e 

equilíbrios adequados à 

expressão de motivos ou 

temas combinados com 

os colegas e professor, 

de acordo com a 

estrutura rítmica e 

melodia de composições 

musicais, com total 

controlo do movimento. 

 

 

✓ Percursos na Natureza 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade de 

realizar habilidades 

apropriadas em 

percursos na natureza, 

de acordo com as 

características do 

terreno e os sinais de 

orientação. 

Realiza habilidades 

apropriadas em 

percursos na natureza, 

de acordo com as 

características do 

terreno e os sinais de 

orientação respeitando 

as regras de segurança e 

preservação do 

ambiente. 

Realiza habilidades 

apropriadas em 

percursos na natureza, 

de acordo com as 

características do 

terreno e os sinais de 

orientação, colaborando 

com os colegas e 

respeitando as regras de 

segurança e preservação 

do ambiente. 

Escolhe e realiza 

habilidades apropriadas 

em percursos na 

natureza, de acordo com 

as características do 

terreno e os sinais de 

orientação, colaborando 

com os colegas e 

respeitando as regras de 

segurança e preservação 

do ambiente. 

 

 

 

 

 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE 1.º CICLO                                  

 

 
Ano Letivo 2020/2021 

 40 

3.ºANO 

• PORTUGUÊS 

 

✓ Oralidade 

 Compreensão 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade de 

escutar atentamente. 

 

Revela dificuldade na 

compreensão das 

mensagens. 

 

Não retém a informação 

transmitida. 

Escuta, com momentos 

de ausência. 

 

Demonstra compreender 

a informação essencial 

dos diferentes discursos. 

 

Retém a informação 

explícita. 

Escuta ativamente. 

 

Compreende a 

informação explícita e 

implícita. 

 

Distingue o essencial do 

acessório e retém a 

informação. 

Escuta criticamente. 

 

Realiza todos os 

desempenhos previstos. 

 

 Expressão 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Apresenta um discurso 

pouco claro. 

 

Revela estruturas 

sintáticas incompletas. 

 

Apresenta um 

vocabulário reduzido. 

 

Dificuldade em interagir 

na comunicação. 

 

Apresenta um discurso 

compreensível. 

 

Revela estruturas 

sintáticas completas 

mas de baixa 

complexidade. 

 

Apresenta um capital 

lexical razoável. 

 

Produz diferentes tipos 

de discurso, com 

alguma dificuldade. 

 

Apresenta um discurso 

claro e coerente. 

 

Revela estruturas 

sintáticas complexas e 

adequadas. 

 

Apresenta uma 

diversidade lexical. 

 

Produz diferentes tipos 

de discurso. 

 

Participa, ativamente, 

na interação verbal. 

Apresenta um discurso 

claro, expressivo, com 

coerência textual. 

 

Apresenta um léxico 

muito diversificado. 

Revela eficiência nos 

diferentes tipos de 

discurso. 

 

Revela-se um elemento 

animador da interação 

verbal. 

 

✓ Leitura 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Demonstra uma leitura 

hesitante, com 

incorreções. 

 

Dificuldade na 

Lê, de modo autónomo, 

e compreende a 

informação essencial 

dos textos. 

 

Lê com autonomia. 

 

Apreende o sentido 

global dos textos. 

 

Lê com autonomia e 

fluência todo o tipo de 

textos. 

 

Compreende as 
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compreensão do sentido 

do texto. 

 

Não localiza a 

informação solicitada. 

 

Não consegue recolher e 

organizar a informação 

lida. 

Localiza informação 

específica mas revela 

dificuldade em captar o 

sentido implícito. 

 

Aplica técnicas simples 

de recolha e 

organização da 

informação. 

 

Identifica a informação 

específica, fazendo 

inferências. 

 

Pesquisa informação, 

em livros e na internet, 

aplicando técnicas de 

recolha e organização. 

 

Lê obras integrais. 

 

informações textuais, 

explícitas e implícitas. 

 

Aprecia, criticamente, 

os textos lidos. 

 

Pesquisa informação, 

em livros e na internet, 

aplicando técnicas de 

recolha e organização 

da informação. 

 

É um leitor assíduo de 

obras integrais. 

 

✓ Escrita 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Escreve, sem correção 

ortográfica. 

 

Tem dificuldade na 

planificação e não 

consegue escrever 

textos organizados e 

coerentes. 

 

Não utiliza a pontuação 

adequada. 

 

Não aplica as normas 

estruturais dos 

diferentes tipos de texto. 

Escreve, com grafia 

legível mas algumas 

incorreções 

ortográficas. 

 

Planifica e escreve 

pequenos textos, com 

sequência lógica. 

 

Conhece a estrutura dos 

diferentes tipos de texto, 

revelando alguma 

dificuldade na sua 

aplicação. 

Escreve, com grafia 

legível e correção 

ortográfica. 

 

Planifica e escreve 

textos organizados 

sequencialmente, com 

pontuação adequada e 

vocabulário 

diversificado. 

 

Conhece e aplica as 

normas estruturais de 

cada tipo de texto. 

Escreve, com correção 

ortográfica e com muito 

boa apresentação. 

 

Planifica e produz texto 

e organizados com 

coerência e coesão. 

 

Domina as normas 

estruturais de cada tipo 

de texto. 

 

Utiliza vocabulário 

diversificado e figuras 

de estilo. 

 

Escreve por iniciativa 

própria. 

 

✓ Gramática 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela muito pouco 

conhecimento explícito 

da língua, demonstrando 

dificuldade em observar 

e descobrir 

regularidades. 

 

Não domina os 

Desenvolveu a sua 

consciência linguística, 

em todos os domínios. 

 

Observa, compara e 

descobre regularidades. 

 

Revela algumas 

Revela um 

desenvolvimento da 

consciência linguística, 

em todos os domínios. 

 

Tem facilidade em 

observar, comparar e 

descobrir regularidades. 

Revela muito bom 

desenvolvimento da 

consciência linguística, 

em todos os domínios. 

 

É exímio no processo de 

observação, formulação 

de hipóteses e 
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conceitos estudados. dificuldades na 

aplicação dos conceitos 

estudados. 

 

Domina os conceitos 

estudados. 

descoberta. 

 

Conhece e aplica os 

princípios e as regras 

que regulam o uso oral e 

escrito. 

 

✓ Educação literária 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Lê com dificuldade 

textos literários. 

 

Não compreende o 

essencial dos textos 

escutados e lidos. 

 

Demonstra dificuldade 

em dizer e escrever, em 

termos pessoais e 

criativos. 

Lê textos literários. 

 

Compreende o essencial 

dos textos escutados e 

lidos. 

 

Diz e escreve, em 

termos pessoais e 

criativos. 

Lê textos literários com 

facilidade. 

 

Compreende com 

correção o essencial dos 

textos escutados e lidos. 

 

Diz e escreve, 

habilmente, em termos 

pessoais e criativos. 

Lê textos literários com 

correção e fluência. 

 

Compreende 

perfeitamente o 

essencial dos textos 

escutados e lidos. 

 

Lê para apreciar textos 

literários e em termos 

pessoais. 

 

Diz e escreve, com 

autonomia e fluência, 

em termos pessoais e 

criativos. 

 

• MATEMÁTICA 

✓ Números e Operações 

 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela muita 

dificuldade na leitura de 

números naturais, por 

classes e por ordens. 

 

Não compreende as 

propriedades dos 

números racionais não 

negativos. 

 

Apresenta um cálculo 

muito fraco. 

 

Não domina a técnica 

Realiza a leitura e 

representação de 

números naturais e 

racionais não negativos. 

 

Compara e ordena estes 

números. 

 

Utiliza algumas 

estratégias de cálculo 

mental e efetua 

estimativas em 

situações simples. 

 

Lê, representa, compara, 

ordena, compõe e 

decompõe números 

naturais e racionais não 

negativos. 

 

Domina a técnica das 

quatro operações e 

estabelece relação entre 

elas. 

 

Cálculo mental 

desenvolvido, 

recorrendo a estratégias 

Revela todos os 

desempenhos descritos, 

com notável segurança. 

 

Revela todos os 

desempenhos descritos, 

com notável segurança. 

 

Evidencia um cálculo 

mental eficaz. 

 

Explícita, com o 

vocabulário matemático 

adequado, as estratégias 
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das quatro operações, 

nem estabelece relações 

entre a adição e 

subtração e a 

multiplicação e a 

divisão. 

Compreende e realiza os 

algoritmos da adição, 

subtração e 

multiplicação, mas tem 

dificuldade na divisão 

exata, estabelecendo 

relações entre a adição e 

a subtração. 

diversificadas. 

 

Estimativas adequadas. 

 

Aplica as propriedades 

dos números e 

operações na resolução 

de problemas. 

e processos utilizados. 

 

✓ Geometria e Medida 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela dificuldade em 

estabelecer relações 

espaciais. 

 

Confunde os sólidos 

geométricos e não 

descreve as suas 

características. 

 

Não utiliza os conceitos 

de raio, diâmetro e 

circunferência. 

 

Tem dificuldade em 

realizar medições um 

unidades SI e não 

relaciona as medidas 

das diversas grandezas. 

 

Não calcula perímetros 

nem áreas. 

 

Não domina o sistema 

monetário. 

 

Demonstra dificuldades 

em reconhecer e utilizar 

as unidades temporais. 

Estabelece relações 

espaciais, mas revela 

dificuldade na leitura de 

mapas. 

 

Identifica os sólidos 

geométricos mas hesita 

na sua caracterização. 

 

Realiza medições para 

as diferentes grandezas. 

 

Demonstra alguma 

dificuldade em 

relacionar medidas. 

 

Calcula perímetros em 

situações simples. 

 

Conhece o sistema 

monetário, com algumas 

dificuldades na sua 

utilização. 

 

Identifica as unidades 

de tempo mas não 

aplica os conceitos na 

resolução de problemas. 

Representa, descreve e 

constrói figuras no 

plano e no espaço e 

identifica as suas 

propriedades. 

 

Identifica e interpreta 

relações espaciais. 

 

Compreende os 

diferentes conceitos de 

grandeza. 

 

Conhece as unidades de 

medida das diversas 

grandezas, aplica-as ao 

processo de medir e 

relaciona-as. 

 

Resolve problemas, 

neste âmbito. 

Realiza todos os 

desempenhos descritos 

com evidente segurança. 

 

Demonstra muito boa 

orientação espacial. 

 

Observa, formula 

hipóteses e deduz, com 

assertividade. 

 

Explicita o seu 

raciocínio, com rigor 

matemático e o 

vocabulário adequado. 

 

✓ Organização e Tratamento de Dados 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não interpreta os dados 

organizados sob a forma 

de tabelas e gráficos. 

 

Interpreta tabelas e 

gráficos. 

 

Revela dificuldade na 

Revela todos os 

desempenhos descritos. 

Revela grande 

facilidade na 

interpretação e 

construção das 
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Não consegue organizar 

os dados recolhidos, de 

forma a identificar a 

moda, máximo, e 

mínimo e a respetiva 

amplitude. 

organização de dados 

em tabelas e gráficos. 

 

Organiza os dados 

recolhidos identificando 

a moda, máximo, 

mínimo e amplitude. 

 

representações. 

 

Revela-se muito bom 

observador, com grande 

capacidade para analisar 

e explicitar toda a 

informação. 

 

 

✓ Resolução de Problemas//Raciocínio Matemático// Comunicação Matemática 

(capacidades transversais) 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Apresenta dificuldade 

em compreender a 

informação do problema 

e em resolvê-lo. 

 

Não concebe estratégias 

para a resolução de 

situações matemáticas. 

 

Não consegue explicitar 

ideias e processos 

utilizados. 

Identifica a informação 

relevante, mas nem 

sempre utiliza as 

estratégias adequadas. 

 

É pouco claro na 

explicação dos 

processos utilizados. 

 

Representa informação 

matemática. 

Resolve problemas, 

utilizando estratégias 

adequadas, explicitando 

os processos utilizados. 

 

Formula hipóteses e 

explora-as, discutindo 

os resultados. 

Resolve problemas 

complexos. 

 

Explica processos e 

ideias, com rigor 

matemático. 

 

Explora a informação e 

os conceitos 

matemáticos, 

formulando hipóteses e 

participando no debate 

matemático. 

 

• ESTUDO DO MEIO 

✓ À descoberta de si mesmo 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não identifica a sua 

naturalidade e 

nacionalidade. 

 

Não identifica 

fenómenos relacionados 

com algumas das 

funções vitais. 

 

Não identifica algumas 

regras de segurança e 

saúde do seu corpo. 

Demonstra a maioria 

dos desempenhos 

descritos, mas revela 

algumas hesitações. 

Evidencia todos os 

desempenhos descritos, 

sem revelar 

dificuldades. 

Revela todos os 

desempenhos descritos, 

com notável segurança. 

 

Aprofundou os 

conceitos estudados, 

através de pesquisas. 

 

Participou nas 

atividades, com 

iniciativas próprias e 

enriquecedoras. 
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✓ À descoberta dos outros e das instituições 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não reconhece unidades 

de referência temporal, 

nem localiza no tempo 

datas significativas. 

 

Não reconhece 

diferenças e 

semelhanças entre o 

passado e o presente a 

nível pessoal, local e 

nacional. 

 

Não identifica costumes 

e tradições de outros 

povos. 

 

Não identifica símbolos 

locais e nacionais. 

Demonstra a maioria 

dos desempenhos 

descritos, mas revela 

algumas hesitações. 

Evidencia todos os 

desempenhos descritos, 

sem revelar 

dificuldades. 

Revela todos os 

desempenhos descritos, 

com notável segurança. 

 

Aprofundou os 

conceitos estudados, 

através de pesquisas. 

 

Participou nas 

atividades, com 

iniciativas próprias e 

enriquecedoras. 

 

✓ À descoberta do ambiente natural 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não compreende os 

processos de orientação. 

 

Não interpreta 

representações 

cartográficas. 

 

Não reconhece aspetos 

físicos do meio local. 

 

Não reconhece noções 

básicas sobre os astros. 

Compreende os 

conceitos essenciais dos 

conteúdos estudados e 

aplica-os, com algumas 

dificuldades pontuais. 

 

Utiliza o vocabulário 

específico. 

 

Necessita de algum 

apoio nas atividades de 

pesquisa, recolha e 

organização da 

informação. 

Domina todos os 

conceitos estudados. 

 

Descreve processos. 

 

Aplica o léxico 

adequado. 

 

Recolhe, organiza e 

relaciona a informação 

recolhida. 

Compreende e aplica 

todos os conteúdos 

abordados. 

 

Aprofundou os 

conhecimentos através 

de pesquisa autónoma. 

 

Tem facilidade em 

recolher, organizar e 

transmitir informação. 

 

Nas suas apresentações, 

utiliza o vocabulário 

específico e rigor 

científico. 
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✓ À descoberta das inter-relações entre espaços  

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não descreve 

itinerários. 

 

Não identifica processos 

de orientação. 

 

Não identifica os pontos 

cardeais. 

 

Não distingue diferentes 

espaços de vivência e 

suas funções. 

 

Não reconhece as 

deslocações próprias 

dos seres vivos. 

 

Não identifica 

diferentes locais de 

comércio. 

 

Não revela interesse na 

investigação de meios 

de comunicação. 

Compreende a 

importância dos 

comportamentos na 

saúde e na segurança. 

 

Refere problemas 

ambientais. 

 

Reconhece algumas 

características de 

diversas culturas. 

 

Conhece algumas das 

atividades económicas 

da região. 

 

Evidencia todos os 

desempenhos descritos, 

sem revelar 

dificuldades. 

Evidencia os 

desempenhos descritos 

com segurança. 

Reflete sobre os temas e 

aprofunda-os, 

apresentando 

conclusões e propondo 

soluções. 

 

✓ À descoberta dos materiais e objetos 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não revela interesse 

pela experimentação. 

 

Não descreve o que 

observa. 

 

Não consegue formular 

hipóteses, nem extrair 

conclusões das 

experiências realizadas. 

Participa, com interesse, 

nas atividades. 

 

Descreve, com alguma 

hesitação, os fenómenos 

observados. 

 

Formula algumas 

hipóteses, revelando 

insegurança. 

Necessita de orientação 

para retirar conclusões 

do observado. 

Participa com muito 

interesse. 

 

Descreve o observado, 

formula hipóteses, testa, 

extrai conclusões 

registando. 

Observador exímio, 

descreve o observado 

estabelecendo relações. 

 

Formula hipóteses 

complexas. 

 

Aprofunda as 

conclusões. 

 

Suscita o debate. 
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✓ À descoberta das inter-relações entre a natureza e a sociedade  

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não identifica os 

aspetos positivos e 

negativos da ação 

humana em meios 

naturais. 

 

Desconhece as 

principais atividades 

económicas. 

Compreende a 

importância dos 

comportamentos na 

saúde e na segurança. 

 

Refere problemas 

ambientais. 

 

Reconhece algumas 

características de 

diversas culturas. 

 

Conhece algumas das 

atividades económicas 

da região. 

Evidencia todos os 

desempenhos descritos, 

sem revelar 

dificuldades. 

Evidencia os 

desempenhos descritos 

com segurança. 

 

Reflete sobre os temas e 

aprofunda-os, 

apresentando 

conclusões e propondo 

soluções. 

 

• EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 

 

Expressão e Educação Plástica 

 

✓ Descoberta e organização progressiva de volumes, de superfícies 

✓ Exploração de técnicas diversas 

 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade de 

explorar, manipular 

diferentes materiais 

moldáveis com as mãos 

e realizar construções. 

 

Revela incapacidade de 

realizar desenhos e 

pinturas de expressão 

livre e/ou com tema. 

 

Não domina as técnicas 

de recorte, dobragem e 

colagem. 

Explora, manipula 

diferentes materiais 

moldáveis com as mãos 

e realiza construções, 

com alguma 

dificuldade. 

 

Realiza desenhos e 

pinturas de expressão 

livre e/ou com tema, 

com dificuldade. 

 

Revela alguma 

dificuldade no domínio 

das técnicas de recorte, 

dobragem e colagem. 

Explora, manipula 

diferentes materiais 

moldáveis com as mãos 

e realiza construções. 

 

Realiza desenhos e 

pinturas de expressão 

livre e/ou com tema. 

 

Domina as técnicas de 

recorte, dobragem e 

colagem. 

 

Explora, manipula 

diferentes materiais 

moldáveis com as mãos 

e realiza construções 

com facilidade e 

criatividade. 

 

Realiza com facilidade, 

criatividade e com 

sentido estético 

desenhos e pinturas de 

expressão livre e/ou 

com tema. 

 

Domina com facilidade 

as técnicas de recorte, 

dobragem e colagem. 
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Expressão e Educação Dramática 

✓ Jogos de Exploração 

✓ Jogos Dramáticos 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade de 

explorar diferentes 

formas e atitudes 

corporais, o espaço e os 

objetos bem como de 

transformá-los. 

 

Revela incapacidade de 

explorar formas de 

linguagem verbal, não-

verbal e gestual. 

Explora, diferentes 

formas e atitudes 

corporais, o espaço e os 

objetos transformando- 

-os com alguma 

dificuldade. 

 

Explora, com alguma 

dificuldade, formas de 

linguagem verbal, não-

verbal e gestual. 

Explora, diferentes 

formas e atitudes 

corporais, o espaço e os 

objetos, transformando-

os. 

 

 

Explora formas de 

linguagem verbal, não-

verbal e gestual. 

Explora, diferentes 

formas e atitudes 

corporais, o espaço e os 

objetos transformando-

os com facilidade. 

 

 

Explora, com facilidade, 

formas de linguagem 

verbal, não-verbal e 

gestual. 

 

Expressão e Educação Musical 

 

✓ Jogos de Exploração 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Sente muitas 

dificuldades na afinação 

e em manter uma 

pulsação na 

interpretação de peças 

vocais. 

 

Revela incapacidade de 

apresentar peças 

musicais para os 

colegas, na escola ou 

comunidade e em 

interpretar ritmos 

propostos no 

acompanhamento de 

canções e danças. 

 

Afina e mantém a 

pulsação na 

interpretação de peças 

vocais. 

 

Apresenta, com pouca 

segurança, peças 

musicais para os 

colegas, escola e/ou 

comunidade e 

interpreta, com pouca 

clareza, os ritmos 

propostos no 

acompanhamento de 

canções e danças. 

Afina e mantém a 

pulsação na 

interpretação de peças 

vocais. 

 

Apresenta peças 

musicais para os 

colegas, escola e/ou 

comunidade e interpreta 

os ritmos propostos no 

acompanhamento de 

canções e danças. 

Afina, respeita as 

dinâmicas e mantém a 

pulsação na 

interpretação de peças 

vocais. 

 

Apresenta com 

segurança peças 

musicais para os 

colegas, escola e/ou 

comunidade e 

interpreta, com 

facilidade, os ritmos 

propostos no 

acompanhamento de 

canções e danças. 

 

✓ Expressão e Criação Musical 

✓ Representação do som 

✓ Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical 
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Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade em 

criar e desenvolver 

ideias musicais através 

de estímulos e 

temáticas. 

 

Revela incapacidade em 

distinguir e explorar os 

elementos básicos da 

música. 

 

Revela incapacidade em 

identificar músicas do 

quotidiano e a sua 

interdisciplinaridade. 

 

Desenvolve, com 

alguma dificuldade, 

ideias musicais a partir 

de um tema. 

 

Identifica e explora 

elementos básicos da 

música, tais como: 

altura, dinâmica, forma, 

ritmo e timbre. 

 

Reconhece e identifica 

algumas músicas do 

quotidiano e a sua 

interdisciplinaridade. 

Desenvolve ideias 

musicais a partir de um 

tema. 

 

Identifica e explora, 

com alguma facilidade, 

elementos básicos da 

música, tais como: 

altura, dinâmica, forma, 

ritmo e timbre. 

 

Reconhece e identifica 

diferentes músicas do 

quotidiano e a sua 

interdisciplinaridade. 

Cria e desenvolve ideias 

musicais a partir de um 

tema. 

 

Identifica e explora, 

com facilidade, 

elementos básicos da 

música, tais como: 

altura, dinâmica, forma, 

ritmo e timbre. 

 

Reconhece e identifica 

facilmente diferentes 

músicas do quotidiano e 

a sua 

interdisciplinaridade. 

 

Expressão e Educação Físico-Motora 

✓ Ginástica 

✓ Jogos 

✓ Atividades Rítmicas e Expressivas (Dança) 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade nas 

habilidades gímnicas 

básicas. 

 

Revela incapacidade em 

participar em jogos e 

em realizar habilidades 

básicas. 

 

Revela incapacidade em 

combinar movimentos 

não locomotores e 

equilíbrios adequados à 

expressão de motivos ou 

temas combinados com 

os colegas e professor, 

de acordo com a 

estrutura rítmica e a 

melodia de composições 

musicais. 

Realiza habilidades 

gímnicas básicas em 

esquemas ou sequências 

no solo e em aparelhos, 

encadeando e/ou 

combinando as ações 

com movimento. 

 

 

Participa em jogos e 

realiza habilidades 

básicas. 

 

Combina 

deslocamentos, 

movimentos não 

locomotores e 

equilíbrios adequados à 

expressão de motivos ou 

temas combinados com 

os colegas e professor, 

de acordo com a 

Realiza habilidades 

gímnicas básicas em 

esquemas ou sequências 

no solo e em aparelhos, 

encadeando e/ou 

combinando as ações 

com destreza de 

movimento. 

 

Participa em jogos e 

realiza habilidades 

básicas, com destreza e 

habilidade. 

 

Combina 

deslocamentos, 

movimentos não 

locomotores e 

equilíbrios adequados à 

expressão de motivos ou 

temas combinados com 

os colegas e professor, 

Realiza habilidades 

gímnicas básicas em 

esquemas ou sequências 

no solo e em aparelhos, 

encadeando e/ou 

combinando as ações 

com fluidez e harmonia 

de movimento. 

 

Participa em jogos e 

realiza habilidades 

básicas, com total 

controlo do movimento. 

 

Combina 

deslocamentos, 

movimentos não 

locomotores e 

equilíbrios adequados à 

expressão de motivos ou 

temas combinados com 

os colegas e professor, 
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estrutura rítmica e a 

melodia de composições 

musicais, com algum 

controlo de movimento. 

de acordo com a 

estrutura rítmica e a 

melodia de composições 

musicais, com destreza 

de movimento. 

de acordo com a 

estrutura rítmica e a 

melodia de composições 

musicais, com total 

controlo de movimento. 

 

✓ Percursos na Natureza 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade em 

realizar habilidades 

apropriadas em 

percursos na natureza, 

de acordo com as 

características do 

terreno e os sinais de 

orientação. 

Realiza habilidades 

apropriadas em 

percursos na natureza, 

de acordo com as 

características do 

terreno e os sinais de 

orientação, respeitando 

as regras de segurança e 

de preservação do 

ambiente. 

Realiza habilidades 

apropriadas em 

percursos na natureza, 

de acordo com as 

características do 

terreno e os sinais de 

orientação, colaborando 

com os colegas e 

respeitando as regras de 

segurança e de 

preservação do 

ambiente. 

Escolhe e realiza 

habilidades apropriadas 

em percursos na 

natureza, de acordo com 

as características do 

terreno e os sinais de 

orientação, colaborando 

com os colegas e 

respeitando as regras de 

segurança e de 

preservação do 

ambiente. 
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4.ºANO 

• PORTUGUÊS 

✓ Oralidade 

 Compreensão 

 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade de 

escutar atentamente e de 

distinguir informação 

essencial de acessória. 

 

Revela dificuldade a 

identificar informação 

implícita, diferenciar 

facto de opinião, 

identificar ideias-chave 

de um texto ouvido e 

identificar diferentes 

graus de formalidade 

em discursos ouvidos. 

Escuta, com momentos 

de ausência e distingue 

informação essencial de 

acessória. 

 

Apresenta alguma 

dificuldade a identificar 

informação implícita e a 

diferenciar facto de 

opinião. 

 

Identifica ideias-chave 

de um texto ouvido e 

identifica diferentes 

graus de formalidade 

em discursos ouvidos. 

Escuta ativamente. 

 

Compreende a 

informação explícita e 

implícita. 

 

Distingue o essencial do 

acessório. Utiliza 

técnicas de registo e 

retém a informação. 

Escuta criticamente. 

 

Realiza todos os 

desempenhos previstos. 

 

 Expressão 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Apresenta um discurso 

pouco claro e correto 

tendo em conta a 

situação e o 

interlocutor. 

 

Apresenta em atividades 

de expressão oral 

orientada não 

respeitando regras e 

papéis específicos. 

 

Apresenta estruturas 

sintáticas incompletas. 

Possui um vocabulário 

reduzido. Demonstra 

dificuldade em interagir 

na comunicação. 

Apresenta um discurso 

compreensível, participa 

em atividades de 

expressão oral 

orientada, respeitando 

regras e papéis 

específicos. 

 

Apresenta estruturas 

sintáticas completas. 

 

Revela um capital 

lexical razoável. 

 

 

Apresenta um discurso 

claro e coerente. 

Apresenta estruturas 

complexas e adequadas. 

 

Apresenta diversidade 

lexical. 

 

Produz diferentes tipos 

de discurso, com 

facilidade. 

 

Participa, ativamente, 

na interação verbal. 

 

Apresenta um discurso 

claro, expressivo, com 

coerência textual. 

 

Apresenta estruturas 

sintáticas muito 

desenvolvidas. 

 

Revela um capital 

lexical muito 

diversificado. 

 

Revela eficiência nos 

diferentes tipos de 

discurso. 

 

Revela-se um elemento 

animador da interação 

verbal. 
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✓ Leitura 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Faz leituras hesitantes, 

com incorreções. 

 

Tem dificuldade na 

compreensão do sentido 

do texto. 

Não localiza a 

informação solicitada. 

 

Não consegue recolher e 

organizar a informação 

lida. 

 

Lê, de modo autónomo, 

e compreende a 

informação essencial 

dos textos. 

 

Localiza informação 

específica, mas revela 

dificuldade em captar o 

sentido implícito. 

 

Aplica técnicas simples 

de recolha e 

organização da 

informação. 

Lê com autonomia. 

Apreende o sentido 

global dos textos. 

 

Identifica a informação 

específica, fazendo 

inferências. 

Pesquisa informação, 

em livros e na internet, 

aplicando técnicas 

simples de recolha e 

organização da 

informação. 

 

Lê obras integrais. 

Lê com autonomia e 

fluência todo o tipo de 

textos. 

 

Compreende as 

informações textuais, 

explícitas e implícitas. 

Aprecia, criticamente, 

os textos lidos. 

 

Pesquisa informação, 

em livros e na internet, 

aplicando técnicas de 

recolha e organização 

da informação. 

 

É um leitor assíduo de 

obras integrais. 

 

✓ Escrita 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Escreve sem correção 

ortográfica. 

 

Tem dificuldade na 

planificação e não 

consegue escrever 

textos organizados e 

coerentes. 

 

Não utiliza a pontuação 

adequada. 

 

Não aplica as normas 

estruturais dos 

diferentes tipos de texto. 

Escreve com grafia 

legível, mas com 

algumas incorreções 

ortográficas. 

 

Planifica e escreve 

pequenos textos, com 

sequência lógica. 

 

Conhece a estrutura dos 

diferentes tipos de texto, 

revelando alguma 

dificuldade na sua 

aplicação. 

Escreve com grafia 

legível e correção 

ortográfica. 

 

Planifica e escreve 

textos organizados 

sequencialmente, com a 

pontuação adequada e 

vocabulário 

diversificado. 

 

Conhece e aplica as 

normas estruturais de 

cada tipo de texto. 

Escreve com correção 

ortográfica e com muita 

boa apresentação. 

 

Planifica e produz 

textos organizados com 

coerência e coesão. 

 

Domina as normas 

estruturais de cada tipo 

de texto. Utiliza 

vocabulário 

diversificado e figuras 

de estilo. 

 

Escreve por iniciativa 

própria. 

 

 

 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE 1.º CICLO                                  

 

 
Ano Letivo 2020/2021 

 53 

✓ Gramática 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela muito pouco 

conhecimentos, 

demonstrando 

dificuldades em 

observar e descobrir 

regularidades. 

 

Não domina os 

conceitos estudados. 

 

Desenvolveu a sua 

consciência linguística 

em todos os domínios. 

 

Observa, compara e 

descobre regularidades. 

 

Revela algumas 

dificuldades na 

aplicação dos conceitos 

estudados. 

Revela um 

desenvolvimento da 

consciência linguística 

em todos os domínios. 

 

Tem facilidade em 

observar, comparar e 

descobrir regularidades. 

 

Domina os conceitos 

estudados. 

Revela muito bom 

desenvolvimento da 

consciência linguística, 

em todos os domínios 

 

É exímio no processo de 

observação, formulação 

de hipóteses e 

descoberta. 

 

Conhece e aplica os 

princípios e as regras 

que regulam o uso oral e 

escrito. 

 

✓ Educação literária 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Lê com dificuldade 

textos literários. Não 

compreende o essencial 

dos textos escutados e 

lidos. 

 

Demonstra dificuldade 

em recontar os textos 

escutados e lidos. 

 

Não lê por iniciativa 

própria. 

Lê textos literários. 

 

Compreende o essencial 

dos textos escutados e 

lidos. 

 

Reconta, com alguma 

dificuldade, os textos 

escutados e lidos. 

 

Lê, algumas vezes, por 

iniciativa própria textos 

diversos. 

Lê textos literários com 

facilidade. 

 

Compreende com 

correção o essencial dos 

textos escutados e lidos. 

 

Reconta os textos 

escutados e lidos. 

 

Lê com frequência, por 

iniciativa própria, textos 

diversos. 

Lê textos literários com 

correção, entoação e 

fluência. 

 

Compreende sem 

dificuldades o essencial 

dos textos escutados e 

lidos. 

 

Reconta com 

criatividade e facilidade 

os textos escutados e 

lidos. 

 

Lê com frequência, por 

iniciativa própria, textos 

diversos e obras. 
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• MATEMÁTICA 

✓ Números e Operações 

 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela muita 

dificuldade em 

compreender: a noção 

de número, o sistema de 

numeração decimal, a 

noção de múltiplo e de 

divisor. 

 

Não consegue 

compreender as 

operações e não é capaz 

de operar com números 

naturais e racionais não 

negativos. 

 

Tem muita dificuldade 

na resolução de 

problemas, raciocinar e 

comunicar em contextos 

numéricos. 

 

Não consegue 

desenvolver destrezas 

de cálculo numérico 

mental e escrito. 

Tem razoável 

compreensão do sistema 

de numeração. 

 

Apresenta razoável 

domínio na contagem, 

leitura, escrita e relação 

entre os números. 

 

Revela algumas 

dificuldades em resolver 

problemas, raciocinar e 

comunicar em contextos 

numéricos. 

 

Manifesta algumas 

dificuldades em 

compreender as 

operações e é capaz de 

operar com números 

naturais e racionais não 

negativos na 

representação decimal. 

 

Utiliza algumas 

estratégias de cálculo 

mental e efetua 

estimativas em 

situações simples. 

Compreende e é capaz 

de usar propriedades 

dos n.ºs naturais e 

racionais não negativos. 

 

Compreende e resolve 

sem dificuldades as 

operações. 

 

Estima e avalia a 

razoabilidade dos 

resultados. 

 

Resolve problemas, é 

capaz de raciocinar e 

comunicar em contextos 

numéricos. 

 

Desenvolve estratégias 

de cálculo numérico 

mental e escrito. 

Mostra grande 

facilidade em 

compreender: as 

propriedades dos n.ºs 

naturais e racionais não 

negativos; as operações; 

operar com n.ºs naturais 

e racionais não 

negativos na 

representação decimal. 

 

Mostra grande 

facilidade em: estimar e 

avaliar a razoabilidade 

dos resultados; 

desenvolver destrezas 

de cálculo numérico 

mental e escrito; 

resolver problemas; 

raciocinar e comunicar 

em contextos 

numéricos. 

 

✓ Geometria e Medida 

 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela dificuldade em 

desenvolver a 

visualização e ser capaz 

de representar, 

descrever e construir 

figuras no plano e no 

espaço. 

 

Apresenta algumas 

dificuldades: na 

visualização, 

representação, descrição 

e construção de figuras 

no plano e no espaço; 

em compreender as 

grandezas, dinheiro, 

Visualiza e é capaz de 

representar, descrever e 

construir figuras no 

plano e no espaço. 

 

Compreende as 

grandezas: dinheiro, 

comprimento, área, 

Mostra grande 

facilidade: na 

visualização, 

representação, descrição 

e construção de figuras 

no plano e no espaço; 

em compreender as 

grandezas, dinheiro, 
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Tem dificuldade em 

compreender as 

grandezas, dinheiro, 

comprimento, área, 

massa, capacidade, 

volume e tempo. 

 

Revela dificuldade em 

realizar estimativas e 

medições, e em 

relacionar diferentes 

unidades de medida. 

 

Não consegue resolver 

problemas, raciocinar e 

comunicar no âmbito 

deste tema. 

comprimento, área, 

massa, capacidade, 

volume e tempo; em 

realizar estimativas e 

medições e em 

relacionar diferentes 

unidades de medida. 

 

Manifesta alguma 

dificuldades em resolver 

problemas, raciocinar e 

comunicar. 

massa, capacidade, 

volume e tempo. 

 

Realiza estimativas e 

medições e relaciona 

diferentes unidades de 

medida. 

 

Resolve problemas e ´e 

capaz de raciocinar e 

comunicar 

matematicamente. 

comprimento, área, 

massa, capacidade, 

volume e tempo; em 

realizar estimativas e 

medições e em 

relacionar diferentes 

unidades de medida. 

 

Explicita o seu 

raciocínio, com rigor 

matemático e 

vocabulário adequado. 

 

✓ Organização e Tratamento de Dados 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela dificuldade em 

explorar e interpretar 

dados organizados de 

diversas formas. 

 

Não consegue recolher, 

organizar e representar 

dados e tem dificuldade 

na comunicação 

utilizando vocabulário 

adequado. 

 

Não consegue resolver 

problemas, raciocinar e 

comunicar no âmbito 

deste tema. 

Lê, explora e interpreta 

dados organizados de 

diversas formas, com 

dificuldade. 

 

Manifesta algumas 

dificuldades em resolver 

problemas, raciocinar e 

comunicar. 

Revela todos os 

desempenhos descritos 

Revela uma grande 

facilidade em explorar e 

interpretar dados 

organizados de diversas 

formas. 

 

Revela grande 

capacidade de analisar e 

explicitar, claramente, 

toda a informação. 

 

✓ Resolução de Problemas//Raciocínio Matemático// Comunicação Matemática 

(capacidades transversais) 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela dificuldade em 

compreender a 

informação do problema 

e em resolvê-lo. 

 

Identifica a informação 

relevante, mas nem 

sempre utiliza as 

estratégias adequadas. 

 

Resolve problemas, 

utilizando estratégias 

adequadas, explicitando 

os processos utilizados. 

 

Resolve problemas 

complexos. 

 

Explica processos e 

ideias, com rigor 
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Não apresenta 

estratégias para a 

resolução de situações 

problemáticas. 

 

Não consegue explicitar 

ideias e processos 

utilizados. 

É pouco claro na 

explicação dos 

processos utilizados. 

 

Representa informação 

matemática. 

Formula hipóteses e 

explora-as, discutindo 

os resultados. 

matemático. 

 

Explora a informação e 

os conceitos 

matemáticos, 

formulando hipóteses e 

participando no debate 

matemático. 

 

• ESTUDO DO MEIO 

✓ À descoberta de si mesmo 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não reconhece o seu 

corpo, nem as suas 

funções. 

 

Não reconhece os 

comportamentos 

nocivos, nem aplica 

regras e cuidados de 

saúde e segurança. 

 

Demonstra a maioria 

dos desempenhos 

descritos, mas revela 

algumas hesitações. 

 

Evidencia todos os 

desempenhos descritos, 

sem revelar 

dificuldades. 

Revela todos os 

desempenhos descritos, 

com notável segurança. 

 

Aprofunda os conceitos 

estudados. 

 

Participa nas atividades 

com empenho, 

apresentando 

iniciativas. 

 

✓ À descoberta dos outros e das instituições 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não reconhece unidades 

de referência temporal, 

nem localiza no tempo 

datas significativas. 

 

Não reconhece 

diferenças e 

semelhanças entre o 

passado e o presente a 

nível pessoal, local e 

nacional. 

 

Não identifica costumes 

e tradições de outros 

povos. 

 

Não identifica símbolos 

nacionais. 

Compreende a 

importância dos 

comportamentos na 

saúde e na segurança. 

 

Refere problemas 

ambientais. 

 

Reconhece algumas 

características de 

diversas culturas. 

 

Conhece algumas das 

atividades económicas 

da região. 

 

Evidencia todos os 

desempenhos descritos, 

sem revelar 

dificuldades. 

Revela todos os 

desempenhos descritos, 

com notável segurança. 

 

Reflete sobre os temas e 

aprofunda-os 

com empenho, 

apresentando 

conclusões. 
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✓ À descoberta do ambiente natural 

 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não interpreta 

representações 

cartográficas. Não 

reconhece unidades de 

referência temporal. 

 

Não conhece a 

constituição do Sistema 

Solar e não compreende 

os movimentos 

terrestres. 

 

Compreende os 

conceitos essenciais dos 

conteúdos estudados e 

aplica-os com algumas 

dificuldades pontuais. 

 

Utiliza vocabulário 

específico. 

 

Necessita de algum 

apoio nas atividades de 

pesquisa, recolha e 

organização da 

informação. 

Domina os conceitos 

estudados. 

 

Descreve processos. 

 

Aplica o vocabulário 

adequado. 

 

Recolhe, organiza e 

relaciona a informação. 

Domina e aplica todos 

os conteúdos 

trabalhados. 

 

Aprofunda os 

conhecimentos através 

da pesquisa autónoma. 

 

Tem facilidade em 

recolher, organizar, 

articular e transmitir 

informação. 

 

Nas apresentações, 

utiliza um vocabulário 

adequado com rigor 

científico. 

 

✓ À descoberta das inter-relações entre espaços  

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não identifica as 

principais características 

do contacto entre a terra 

e o mar, na costa 

portuguesa. 

 

Não distingue os 

diferentes aglomerados 

populacionais. 

 

Não localiza Portugal na 

Europa e no Mundo. 

 

Não localiza no 

planisfério e no globo 

os países lusófonos. 

Demonstra a maioria 

dos desempenhos 

descritos, mas revela 

algumas hesitações. 

Evidencia todos os 

desempenhos descritos, 

sem revelar 

dificuldades. 

 

Evidencia todos os 

desempenhos descritos 

com segurança. 

 

Reflete sobre os temas e 

aprofunda-os. 

 

Participa ativamente 

apresentando 

conclusões. 
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✓ À descoberta dos materiais e objetos 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não revela interesse 

pela experimentação. 

 

Não descreve o que 

observa. 

 

Não consegue formular 

hipóteses, nem extrair 

conclusões das 

experiências realizadas. 

Participa, com interesse, 

nas atividades. 

 

Descreve, com alguma 

hesitação, os fenómenos 

observados. 

 

Formula algumas 

hipóteses revelando 

insegurança. 

 

Necessita de orientação 

para retirar conclusões 

do observado. 

Participa com muito 

interesse. 

 

Descreve o observado, 

formula hipóteses, testa, 

extrai conclusões 

registando-as. 

Muito bom observador. 

 

Descreve o observado 

estabelecendo relações. 

 

Formula hipóteses 

complexas, testa, extrai 

e aprofunda as 

conclusões. 

 

Suscita o debate. 

 

✓ À descoberta das inter-relações entre a natureza e a sociedade 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Não identifica os 

aspetos negativos e 

positivos da ação 

humana em meios 

naturais. 

 

Desconhece as 

principais atividades 

produtivas nacionais. 
 

Demonstra a maioria 

dos desempenhos 

descritos, mas revela 

algumas hesitações. 

Evidencia todos os 

desempenhos descritos, 

sem revelar 

dificuldades. 

Evidencia todos os 

desempenhos descritos 

com segurança. 

 

Reflete sobre os temas e 

aprofunda-os. 

 

Participa ativamente 

apresentando 

conclusões. 

 

• EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 

 

Expressão e Educação Plástica 

✓ Descoberta e organização progressiva de volumes, de superfícies 

✓ Exploração de técnicas diversas 

 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade de 

explorar, manipular 

diferentes materiais 

moldáveis com as mãos 

Explora, manipula 

diferentes materiais 

moldáveis com as mãos 

e realiza construções, 

Explora, manipula 

diferentes materiais 

moldáveis com as mãos 

e realiza construções. 

Explora, manipula 

diferentes materiais 

moldáveis com as mãos 

e realiza construções 
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e realizar construções. 

 

Revela incapacidade de 

realizar desenhos e 

pinturas de expressão 

livre e/ou com tema. 

 

Não domina as técnicas 

de recorte, dobragem e 

colagem. 

com alguma 

dificuldade. 

 

Realiza desenhos e 

pinturas de expressão 

livre e/ou com tema, 

com dificuldade. 

 

Revela alguma 

dificuldade no domínio 

das técnicas de recorte, 

dobragem e colagem. 

 

 

Realiza desenhos e 

pinturas de expressão 

livre e/ou com tema. 

 

Domina as técnicas de 

recorte, dobragem e 

colagem. 

 

com facilidade e 

criatividade. 

 

Realiza com facilidade, 

criatividade e com 

sentido estético 

desenhos e pinturas de 

expressão livre e/ou 

com tema. 

 

Domina com facilidade 

as técnicas de recorte, 

dobragem e colagem. 

 

Expressão e Educação Dramática 

✓ Jogos de Exploração 

✓ Jogos Dramáticos 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade de 

explorar, diferentes 

formas e atitudes 

corporais, o espaço e os 

objetos bem como em 

transformá-los. 

 

Revela incapacidade de 

explorar formas de 

linguagem verbal, não-

verbal e gestual. 

Explora, diferentes 

formas e atitudes 

corporais, o espaço e os 

objetos transformando-

os, com alguma 

dificuldade. 

 

Explora, com alguma 

dificuldade, formas de 

linguagem verbal, não-

verbal e gestual. 

Explora, diferentes 

formas e atitudes 

corporais, o espaço e os 

objetos transformando-

os. 

 

Explora formas de 

linguagem verbal, não-

verbal e gestual. 

Explora, diferentes 

formas e atitudes 

corporais, o espaço e os 

objetos transformando-

os, com facilidade e 

criatividade. 

 

Explora, com facilidade, 

formas de linguagem 

verbal, não-verbal e 

gestual. 

 

Expressão e Educação Musical 

✓ Jogos de Exploração 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Sente muitas 

dificuldades na afinação 

em manter uma 

pulsação na 

interpretação de peças 

vocais. 

 

Revela incapacidade de 

apresentar peças 

musicais para os colegas 

e em interpretar ritmos 

Afina e mantém a 

pulsação na 

interpretação de peças 

vocais. 

 

Apresenta, com pouca 

segurança, peças 

musicais para os colegas 

e interpreta, com pouca 

clareza, os rítmicos 

propostos no 

Afina e mantém a 

pulsação na 

interpretação de peças 

vocais. 

 

Apresenta peças 

musicais e interpreta os 

ritmos propostos no 

acompanhamento de 

canções e danças. 

 

Afina, respeita as 

dinâmicas e mantém a 

pulsação na 

interpretação de peças 

vocais. 

 

Apresenta com 

segurança peças 

musicais e interpreta, 

com facilidade, os 

ritmos propostos no 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE 1.º CICLO                                  

 

 
Ano Letivo 2020/2021 

 60 

propostos no 

acompanhamento de 

canções e danças. 

acompanhamento de 

canções e danças. 

acompanhamento de 

canções e danças. 

 

 

✓ Expressão e Criação Musical 

✓ Representação do Som 

✓ Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical 

 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade de 

criar e desenvolver 

ideias musicais através 

de estímulos e 

temáticas. 

 

Revela incapacidade de 

distinguir e explorar os 

elementos básicos da 

música. 

 

Revela incapacidade de 

identificar músicas do 

quotidiano e a sua 

interdisciplinaridade. 

Desenvolve, com 

alguma facilidade, 

ideias musicais através 

de estímulos e 

temáticas. 

 

Identifica e explora 

elementos básicos da 

música, tais como: 

altura, dinâmica, forma, 

ritmo e timbre. 

 

Reconhece e identifica 

algumas músicas do 

quotidiano e a sua 

interdisciplinaridade. 

Desenvolve ideias 

musicais a partir de um 

tema. 

 

Identifica e explora, 

com alguma facilidade, 

elementos básicos da 

música, tais como: 

altura, dinâmica, forma, 

ritmo e timbre. 

 

Reconhece e identifica 

diferentes músicas do 

quotidiano e a sua 

interdisciplinaridade. 

Cria e desenvolve ideias 

musicais a partir de um 

tema. 

Identifica e explora, 

com facilidade, 

elementos básicos da 

música, tais como: 

altura, dinâmica, forma, 

ritmo e combinações 

tímbricas. 

 

Reconhece e identifica 

facilmente diferentes 

músicas do quotidiano e 

a sua 

interdisciplinaridade. 

 

Expressão e Educação Físico- Motora 

✓ Ginástica 

✓ Atividades rítmicas e expressivas  

✓ Jogos 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade de 

habilidades gímnicas 

básicas. 

 

Revela incapacidade de 

combinar movimentos 

não locomotores e 

equilíbrios adequados à 

expressão de motivos ou 

temas combinados com 

os colegas e professor, 

Realiza habilidades 

gímnicas básicas em 

esquemas ou sequências 

no solo ou em 

aparelhos, encadeando 

e/ou combinando as 

ações com movimento. 

 

Combina 

deslocamentos, 

movimentos não 

Realiza habilidades 

gímnicas básicas em 

esquemas ou sequências 

no solo ou em 

aparelhos, encadeando 

e/ou combinando as 

ações com destreza de 

movimento. 

 

Combina 

deslocamentos, 

Realiza habilidades 

gímnicas básicas em 

esquemas ou sequências 

no solo ou em 

aparelhos, encadeando 

e/ou combinando as 

ações com destreza, 

fluidez e harmonia de 

movimento. 

 

Combina 
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de acordo com a 

estrutura rítmica e 

melodia de composições 

musicais. 

 

Revela incapacidade de 

participar em jogos e 

em realizar habilidades 

básicas. 

 

locomotores e 

equilíbrios adequados à 

expressão de motivos ou 

temas combinados com 

os colegas e professor, 

de acordo com a 

estrutura rítmica e 

melodia de composições 

musicais, com algum 

controlo de movimento. 

 

Participa em jogos e 

realiza habilidades 

básicas. 

movimentos não 

locomotores e 

equilíbrios adequados à 

expressão de motivos ou 

temas combinados com 

os colegas e professor, 

de acordo com a 

estrutura rítmica e 

melodia de composições 

musicais, com controlo 

e destreza de 

movimento. 

 

Participa em jogos e 

realiza habilidades 

básicas, com destreza e 

habilidade. 

deslocamentos, 

movimentos não 

locomotores e 

equilíbrios adequados à 

expressão de motivos ou 

temas combinados com 

os colegas e professor, 

de acordo com a 

estrutura rítmica e 

melodia de composições 

musicais, com total 

controlo e destreza de 

movimento. 

 

Participa em jogos e 

realiza habilidades 

básicas, com destreza, 

habilidade e total 

controlo. 

 

✓ Percursos na natureza 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela incapacidade de 

realizar habilidades 

apropriadas em 

percursos na natureza, 

de acordo com as 

caraterísticas do terreno 

e os sinais de 

orientação. 

 

Revela habilidades 

apropriadas em 

percursos na natureza, 

de acordo com as 

caraterísticas do terreno 

e os sinais de 

orientação. 

 

Realiza habilidades 

apropriadas em 

percursos na natureza, 

de acordo com as 

caraterísticas do terreno 

e os sinais de 

orientação, colaborando 

com os colegas e 

respeitando as regras de 

segurança e preservação 

do ambiente. 

Escolhe e realiza 

habilidades apropriadas 

em percursos na 

natureza, de acordo com 

as caraterísticas do 

terreno e os sinais de 

orientação, colaborando 

com os colegas e 

respeitando as regras de 

segurança e preservação 

do ambiente. 

 

 

INGLÊS – 3.º/4.º ANO 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Revela muitas 

dificuldades na 

produção escrita e na 

compreensão/expressão 

oral. 

Revela um domínio 

razoável da língua ao 

nível da produção 

escrita e na 

compreensão e 

expressão oral. 

Revela bom domínio da 

língua ao nível da 

produção escrita e na 

compreensão e 

expressão oral. 

Revela muito bom 

domínio da língua ao 

nível da produção 

escrita e na 

compreensão e 

expressão oral. 
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PERFIS DE DESEMPENHO NO E@D 

 

 Interseção das AE (aprendizagens essenciais) com o PA (perfil do aluno) 

 

 

 

MUITO BOM 

O aluno conseguiu demonstrar 

plenamente os conhecimentos, 

capacidades e atitudes, previstos nas 

aprendizagens essenciais das 

diferentes disciplinas.  

✓ Realizou todas as tarefas propostas 

no Plano de Trabalho Semanal com 

rigor e cuidado. 

✓ Melhorou e/ou manteve a qualidade 

do seu trabalho com base no 

feedback dado pelo professor. 

✓ Cumpriu sempre os prazos de 

entrega. 

 

 

 

BOM 

O aluno conseguiu demonstrar a 

maior parte dos conhecimentos, 

capacidades e atitudes, previstos nas 

aprendizagens essenciais das 

diferentes disciplinas. 

✓ Realizou a maior parte das tarefas 

propostas (70% ou mais), do Plano 

de Trabalho Semanal, com rigor e 

cuidado. 

✓ Percebeu o feedback dado pelo 

professor e aplicou-o para melhorar a 

qualidade dos seus trabalhos. 

✓ Cumpriu quase sempre os prazos de 

entrega. 

 

 

 

SUFICIENTE 

O aluno conseguiu demonstrar de 

forma satisfatória alguns dos 

conhecimentos, capacidades e 

atitudes, previstos nas aprendizagens 

essenciais das diferentes disciplinas. 

✓ Realizou algumas das tarefas 

propostas, do Plano de Trabalho 

semanal (mínimo 50%) 

✓ Percebeu o feedback dado pelo 

professor e, por vezes, aproveitou-o 

para melhorar/manter a qualidade 

dos seus trabalhos. 

✓ Cumpriu alguns prazos de entrega. 

 

 

INSUFICIENTE 

O aluno revelou dificuldades nos 

vários domínios/blocos de conteúdos, 

não tendo conseguido demonstrar de 

forma satisfatória alguns dos 

conhecimentos, capacidades e 

atitudes, previstos nas aprendizagens 

essenciais das diferentes disciplinas. 

✓ Nem sempre realizou as tarefas 

propostas, do Plano de Trabalho 

semanal (concretização inferior a 

50%). 

✓ Não respondeu a 

solicitações/pedidos/propostas. 

✓ Raramente cumpriu os prazos de entrega. 

 

P´lo Conselho de Docentes    
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_________________________ 
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