CRITÉRIOS
DE
AVALIAÇÃO

2020/2021
1.º CICLO
do
ENSINO BÁSICO

Regimes de frequência, modalidades de ensino e de avaliação
Modalidades de ensino a ter em conta na ponderação das avaliações de todos os períodos no ano
letivo de 2020-2021

Ensino presencial: ensino 100% presencial, que poderá incluir (ou não) atividades e recolha de elementos de
avaliação com recurso a tecnologias em sala de aula ou extra sala de aula, mas onde não se tenha verificado, até
ao momento de avaliação do período letivo em causa, qualquer período de isolamento profilático (de alunos ou
professores), aulas à distância ou acionamento medidas de ensino à distância temporárias relacionadas com a
Covid-19, e por indicação da Direção do Agrupamento.
Ensino à distância (EaD): ensino 100% online ou regime de frequência de aulas à distância permanente até final
deste ano letivo. Reservado para alunos comprovadamente de risco, que solicitaram e obtiveram este regime de
frequência para todo o ano letivo, nos termos do Despacho n.º 8553-A/2020 (aplicação de medidas de apoio
educativas aos alunos que, de acordo com as orientações da autoridade de saúde, devam ser considerados doentes
de risco). Este regime de frequência implica a elaboração de um Plano de Desenvolvimento de Aprendizagens para
o aluno em causa (já elaborado, no início do ano letivo).
Ensino misto (semipresencial ou híbrido): ensino presencial com ensino a distância temporário ou parcial (isto é,
implementado em algumas aulas), aplicado uma ou mais vezes ao longo do ano letivo por um determinado período
de tempo a alunos ou turmas designados ou reportados pela Direção do Agrupamento. Este regime de frequência
associa aulas presenciais a períodos de tempo com aulas online (uma ou mais vezes) durante o ano letivo. Estas
aulas online são temporárias e mediadas por tecnologia digital (computadores, portáteis, smartphones,
plataformas de aprendizagem, aplicativos, etc.) para realização de atividades letivas e/ou recolha de elementos de
avaliação com recurso a tecnologias digitais. Neste caso, os motivos do acionamento deste EaD temporário ou
parcial resultam de casos de isolamento preventivo ou profilático (de alunos ou professores), e implicam medidas
de EaD temporárias ou parciais. Uma vez aplicado EaD temporário ou parcial, o ensino misto deve ser o regime a
ter em conta para os respetivos alunos, e nas respetivas disciplinas, até final do ano letivo, porque exclui
automaticamente o regime 100% presencial, tal como este foi definido supra.

Equipa EaD AERB

Aulas online com videoconferência
Sobre o uso de câmara em sessão online e a exposição da imagem
O site do Agrupamento contém todas as orientações para alunos, pais e EEs e professores sobre ensino à distância
(EaD), e sobre o que fazer como estar em videoconferência.
Sobre as videoconferências (sessões síncronas ou aulas online), entre outras coisas, referimos que:
• As videoconferências (por Meet, Zoom ou outra ferramenta do género) são cruciais para tirar dúvidas,
apresentar trabalhos, trabalhar com colegas e ter uma explicação em tempo real.
• São fundamentais para comunicar (verbalmente e sem máscara). Realizam-se online e em tempo real
precisamente para facilitar essa comunicação verbal, onde a expressão e o rosto de cada aluno podem ser muito
importantes.
• Em determinados momentos, poderá ser pedido para ter a câmara ligada. Nessa altura, será importante ligála por motivos de relacionamento pedagógico, maior qualidade de comunicação ou recolha de elementos de
avaliação.
Solicitamos aos alunos que liguem a sua câmara quando em interação com o respetivo professor ou colegas,
sobretudo se o professor assim o tiver pedido. Solicitamos também o máximo de concentração e participação ativa
nestas sessões, evitando distrações com telemóveis e outros dispositivos ou pessoas alheias às atividades da sessão
online. Pedimos aos EEs que supervisionem as sessões online dos seus educandos, sempre que possível, tendo em
conta estas orientações.
Dito isto, a Equipa EaD esclarece que todos, professores e alunos, têm o direito à reserva da sua imagem.
Salvaguardamos que ter todas as câmaras ligadas durante a videoconferência pode diminuir a qualidade dessa
sessão online e pode não ser necessário, em determinados momentos, dependendo da atividade que esteja em
curso.
Em suma: agradecemos que se mostre a imagem pessoal durante as videoconferências, se e quando solicitado
pelos professores, por motivos pedagógicos. Ressalvamos que a imagem de cada um deve ser bem gerida e bem
protegida por todos, em função do que já se referiu.
Finalmente, todas e quaisquer dificuldades relacionadas com videoconferências (falta de equipamentos, falta ou
falhas de rede, não comparência ou não participação de alunos, etc.) devem ser comunicadas aos respetivos
professores e diretores de turma / professores titulares atempadamente.
Para mais recomendações de boas práticas de estudo em casa, consulte-se o site do Centro Nacional de
Cibersegurança.

Equipa EaD AERBP
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PORTUGUÊS LÍNGUA SEGUNDA – 1.º E 2.º ANO – PRESENCIAL, MISTO E À DISTÂNCIA
1. Critérios específicos de avaliação
1.1 - Dimensão “Atitudes”

DIMENSÃO

ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS

Relacionament
o interpessoal

A.E. / DOMÍNIOS

Responsabilidade

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
Tipologia
Ponderação

DESCRITORES DE DESEMPENHO / AE

-Respeito pela opinião e diferenças
dos outros;

Atitudes – 30%

- Respeito pelo ambiente próximo;
Pensamento
crítico e
pensamento
criativo
Desenvolvime
nto pessoal e
autonomia

Autonomia

- Respeito pelas regras de interação
social;
- Postura no contexto;

Cooperação

- Sentido crítico nas intervenções;

Registos da
Observação
Direta

30 %

-Autonomia na execução das tarefas;
- Interesse e responsabilidade pelo
cumprimento de tarefas;
- Organização e apresentação dos
materiais.

1. 2 - Caraterização dos Descritores/Domínio – Níveis de desempenho
Responsabilidade
Não cumpre as normas e instruções estabelecidas, não respeita materiais e equipamentos
e não participa de forma adequada.
Cumpre algumas normas e instruções estabelecidas, respeita quase sempre materiais e
equipamentos e participa de forma adequada.
Cumpre a normas e instruções estabelecidas, respeita materiais e equipamentos e
participa de forma adequada.
Cumpre todas a s normas e instruções estabelecidas, respeita e cuida dos materiais e
equipamentos e participa de forma muito adequada.
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Níveis
Insuficiente
Suficiente
Bom
Muito Bom

Autonomia

Níveis

Precisa frequentemente de apoio individualizado para a realização das atividades e das
tarefas que lhe são pedidas. Não manifesta curiosidade e gosto por aprender. Não reflete e
não toma decisões.

Insuficiente

Precisa de algum apoio individualizado para a realização das atividades e das tarefas que
lhe são pedidas. Manifesta alguma curiosidade e gosto por aprender. Reflete e toma
decisões com alguma dificuldade.

Suficiente

Raramente precisa de apoio individualizado para a realização das atividades e das tarefas
que lhe são pedidas. Manifesta curiosidade e gosto por aprender. Reflete e toma decisões
com alguma autonomia.

Bom

Realiza as atividades e as tarefas que lhe são pedidas de forma autónoma. Manifesta
curiosidade e gosto por aprender. Manifesta muita curiosidade e gosto por aprender.
Reflete e toma decisões assertivas e de forma autónoma.

Muito Bom

Cooperação
Não coopera com os colegas e não respeita a opinião dos outros. Não consegue explicitar
os seus pontos de vista e não participa na avaliação dos procedimentos e resultados

Níveis
Insuficiente

Algumas vezes coopera com os colegas, algumas vezes respeita a opinião dos outros, tem
dificuldades em explicitar os seus pontos de vista e nem sempre participa na avaliação dos
procedimentos e resultados.

Suficiente

Coopera com os colegas, respeita a opinião dos outros, explicita os seus pontos de vista e
participa na avaliação dos procedimentos e resultados.

Bom

Coopera sempre com os colegas, respeita a opinião dos outros, explicita com facilidade os
seus pontos de vista e participa com muita frequência na avaliação dos procedimentos e
resultados.

Muito Bom
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1.2 - Dimensão “Conhecimentos e Capacidades”
Parâmetros de avaliação / disciplina
PORTUGUÊS LÍNGUA SEGUNDA
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
ÁREAS
DE COMPETÊNCIA

A.E. /
DOMÍNIO

DESCRITORES DE
DESEMPENHO / AE

Tipologia
%

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

-Comunicador (A, B, D, E,
H)
-Responsável/ autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
-Respeitador da diferença/
do outro (A, B, E, F, H)

Leitura/Escrita

-Criativo (A, C, D, J)

-Participativo/
colaborativo (B, C, D, E, F)

Presencial

E@D

- Escreve, legivelmente, e
em diferentes suportes, com
correção ortográfica e
sintática, gerindo
corretamente o espaço da
página: palavras e frases.
- Identifica a mancha gráfica
de algumas palavras e copia.

25%

- Faz corresponder a forma
minúscula e maiúscula da
maioria das letras do
alfabeto.

- Exercícios
de produção
escrita

-Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)

-Comunicador (A, B, D, E,
H)

-Crítico/ Analítico (A, B, C,
D, G)
-Questionador (A, F, G, I, J)
-Conhecedor/ sabedor/
culto/ informado (A, B, G,
I, J)
-Sistematizador/
organizador (A, B, C, I, J)

- Fichas de
trabalho;

- Manipular palavras e
frases em textos;

-Criativo (A, C, D, J)

-Leitor (A, B, C, D, F, H, I)

- Questões
de aula;

-Distinguir nomes;

Conhecimento da Língua

DIMENSÃO

- Desenvolve o
conhecimento da ortografia.

- Conhecer vocabulário
relativo aos domínios
temáticos de referência;
- Mobilizar os
conhecimentos adquiridos
em LGP, na escrita
- Descobre e explicita
regularidades no
funcionamento da língua;

- Trabalhos
individuais;

15%

- Fichas de
verificação
de
conhecimen
to

- Identifica unidades da
língua: palavras;
- Conhece regras
elementares de ortografia e
de pontuação (frase
simples).

Ficha de Aferição Interna

15%

Ficha de Avaliação Sumativa (Av. Intermédia)

15%

NOTA: Em caso de ensino misto, aplicam-se os instrumentos de avaliação utilizados no ensino presencial e no
ensino à distância.
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- Caraterização dos Descritores/ Domínio – Níveis de desempenho
Escrita

Níveis

Não aplica as técnicas de escrita, o que o impede de redigir palavras e frases com um
mínimo de correção.

Insuficiente

Aplica algumas das técnicas de escrita, redigindo palavras e frases com alguma correção.

Suficiente

Escreve com correção. Aplica as técnicas de escrita, redigindo palavras e frases com
correção.

Bom

Aplica as técnicas de escrita, redigindo palavras e frases com muita correção.

Leitura
Não compreende e não retém informação contida em frases, manifestando muita
dificuldade em reconhecer vocabulário.
Compreende e retém alguma informação contida em frases, reconhecendo algum
vocabulário.
Compreende e retém a informação contida em frases, reconhecendo o vocabulário.

Muito Bom

Níveis
Insuficiente

Suficiente
Bom

Compreende bastante bem e retém toda a informação contida em frases, reconhecendo
todo o vocabulário.

Muito Bom

Conhecimento da Língua

Níveis

Revela dificuldades na descoberta e aplicação das regularidades no funcionamento da
língua.
Descobre e aplica algumas regularidades no funcionamento da língua.
Descobre, explicita e aplica com alguma facilidade e as regularidades no funcionamento
da língua.
Descobre, explicita e aplica com muita facilidade e as regularidades no funcionamento
da língua.
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Insuficiente
Suficiente
Bom

Muito Bom

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO – 1.º/ 2.ºANO
1. Dimensão “Atitudes, comportamento e valores” - (A avaliar em todas as disciplinas)

Critérios de Avaliação Atitudes e valores
Áreas de competência do perfil do aluno:
A – Linguagem e textos

B- Informação e comunicação

C- Raciocínio e resolução de problemas

D – Pensamento crítico e

E – Relacionamento interpessoal

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

pensamento criativo
G – Bem-estar, saúde e ambiente

H – Sensibilidade estética e artística

I – Saber científico, técnico e tecnológico

J – Consciência e domínio do corpo

- Respeito pelo ambiente
próximo;

Pensamento crítico
e pensamento
criativo

Autonomia

Desenvolvimento
pessoal e
autonomia

Cooperação

REGIMES DE
ENSINO

x

x

Não
Presencial

-Respeito pela opinião e
diferenças dos outros;

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Misto

Responsabilidade

DESCRITORES DE DESEMPENHO
(EM CONSONÂNCIA COM AS A.E.)

Presencial

Atitudes – 30%

Relacionamento
interpessoal

APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS / DOMÍNIOS

Ponderação

ÁREAS DE COMPETÊNCIA

Tipologia

DIMEN
SÃO

- Respeito pelas regras de
interação social;
- Postura no contexto;
- Sentido crítico
intervenções;

nas

-Autonomia na execução
das tarefas;
- Interesse e
responsabilidade pelo
cumprimento de tarefas;
- Organização e
apresentação dos
materiais.
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Registos
da
Observa
ção
Direta
30 %

x

2. Dimensão: “Conhecimentos e capacidades” (A avaliar em cada área curricular)

Critérios de Avaliação
PORTUGUÊS / PLNM
Áreas de competência do perfil do aluno:

A – Linguagem e textos
D – Pensamento crítico e pensamento
criativo

E – Relacionamento interpessoal

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

G – Bem-estar, saúde e ambiente

H – Sensibilidade estética e artística

I – Saber científico, técnico e tecnológico

J – Consciência e domínio do corpo

- Refere o essencial do texto
ouvido;

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

- Usa vocabulário adequado ao
tema;

- Participativo/colaborador (B, C, D,
E, F)
- Respeitador da diferença/ do
outro (A, B, E, F, H)

- Participa em atividades de
expressão oral orientada;

Exercícios
de
interação
oral

- Constrói frases com graus de
complexidade crescente.

10 %

X

X
25%

15%*

x

x

x
25%
*

- Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado (A, B, G, I J)
- Sistematizador/ organizador (A, B,
C, I, J)
- Leitor (A, B, C, D F, H, I)
- Responsável/autónomo (C, D,
E,F,G,I,J)

- Lê corretamente com fluência e
dicção, com entoação/
expressividade;
- Compreende o que lê;
- Apropria-se de novos vocábulos;
- Relaciona o texto com
conhecimentos prévios;
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Exercícios
de
aferição
da fluência
da leitura

10 %

x

x

X
25%

Presencial

Presencial

X

N. Presencial

- Conhecedor/ sabedor/ culto /
informado (A, B, G, I, J)

Misto

- Expressa-se com clareza;

Oralidade

- Comunicador (A,B, D, E, H)

Ponderação

DESCRITORES DE DESEMPENHO (EM
CONSONÂNCIA COM AS APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS)

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
REGIMES DE
ENSINO

Tipologia

DE COMPETÊNCIA

Leitura

Conhecimentos e Capacidades - 70%

ÁREAS

A.E. / DOMÍNIOS

C- Raciocínio e resolução de problemas

DIMENSÃO

B- Informação e comunicação

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

- Escreve atendendo à correção
ortográfica, semântica e sintática;

-Criativo (A, C, D, J)

- Elabora respostas escritas a
questionários e a instruções;

-Responsável/ autónomo (C, D, E, F,
G, I, J)
-Respeitador da diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)

Escrita

-Comunicador (A, B, D, E, H)

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

10%

5%*

x

X

5%*

Ed. Literária

- Compreende o essencial dos
textos escutados;

5%

x

x

X

- Revela apreço e curiosidade face
aos textos ouvidos.

5%

Fichas de
leitura

- Descobre e explicita
regularidades no funcionamento
da língua;

Gramática

-Questionador (A, F, G, I, J)
-Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado (A, B, G, I, J)

X

- Escuta e lê textos literários;

-Criativo (A, C, D, J)

-Crítico/ Analítico (A, B, C, D, G)

X

- Desenvolve o conhecimento da
ortografia.

-Indagador/ Investigador (C, D, F, H,
I)

-Leitor (A, B, C, D, F, H, I)

X

Exercícios
de
produção
escrita

- Faz corresponder a forma
minúscula e maiúscula da maioria
das letras do alfabeto;

-Participativo/ colaborativo (B, C, D,
E, F)

-Comunicador (A, B, D, E, H)

- Escreve palavras de diferentes
níveis de dificuldade e extensão
silábica;

10 %

- Identifica unidades da língua:
palavras, sílabas, fonemas;
- Conhece regras elementares de
ortografia e de pontuação (frase
simples).

Fichas de
verificação
de conheci

X
5%

x

x
5%

mentos

Ficha de Avaliação sumativa intermédia

15%

x

x

Ficha de Avaliação sumativa trimestral

15%

x

x

* Ponderação para os alunos de PLNM
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Critérios de Avaliação
Estudo do Meio
Áreas de competência do perfil do aluno:

A – Linguagem e textos

B- Informação e comunicação

C- Raciocínio e resolução de problemas

D – Pensamento crítico e pensamento criativo

E – Relacionamento interpessoal

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

G – Bem-estar, saúde e ambiente

informado
(A, B, G, I, J)
- Criativo
(A, C, D, J)
- Crítico/Analítico

(C, D, F, H, I)
- Respeitador da diferença
do outro
(A, B, E, F, H)
- Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
- Questionador
(A, F, G, I, J)

- Autoavaliador (transversal
às áreas)
- Participativo/ colaborador
(B, C, D, E, F)

Comunicação

- Comunicador
(A, B, D, E, H)

. da sua identidade;
. da realidade natural, social e
tecnológica do meio envolvente;
- do património histórico;

x

N.
Presencial

x

Fichas de
trabalho
15%
Exercícios de
interação oral

X
25%

- Aplica e relaciona os
conhecimentos adquiridos.
- Utiliza as Tecnologias de
Informação e Comunicação, livros,
jornais e fontes orais no
desenvolvimento de pesquisas;

Pesquisa

- Indagador/ Investigador

Sociedade / Natureza / Tecnologia

Conhecimentos e Capacidades - 70%

(A, B, C, D, G)

- Conhece e compreende os
conceitos básicos:

Misto

Conhecimento / domínio de
conceitos

- Conhecedor/ sabedor/
culto/

DESCRITORES DE DESEMPENHO (EM
CONSONÂNCIA COM AS APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS)

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
REGIMES DE
ENSINO

Presencial

A.E. / DOMÍNIOS

J – Consciência e domínio do corpo

Ponderação

ÁREAS
DE COMPETÊNCIA

I – Saber científico, técnico e tecnológico

Tipologia

DIMENSÃO

H – Sensibilidade estética e
artística

- Mobiliza saberes culturais,
científicos e tecnológicos para
compreender a realidade e para
resolver situações e problemas do
quotidiano.

Trabalho
de pesquisa

5%

x

x

X
15%

- Utiliza as Tecnologias de
Informação e Comunicação, livros,
jornais e fontes orais no
desenvolvimento de pesquisas;
- Mobiliza saberes culturais,
científicos e tecnológicos para
compreender a realidade e para
resolver situações e problemas do
quotidiano.
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Comunicações
/Apresentaçõ
es orais

x
10%

x

X
20%

- Responsável/autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
- Cuidador de si e do outro
(B, E, F, G)

Ensino Experimental

Fichas de
trabalho
- Utiliza processos científicos
simples na realização de atividades
experimentais;
- Manipula, imagina, cria ou
transforma objetos técnicos
simples;

Registos da
observação
direta
10%

x

x

10%

- Identifica atividades humanas que
envolvem transformações
tecnológicas no mundo que os
rodeia.

Ficha de Avaliação sumativa intermédia 15%

x

x

Ficha de Avaliação sumativa trimestral 15%

x

x
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X

Critérios de Avaliação
Matemática
Áreas de competência do perfil do aluno: A – Linguagem e textos
B- Informação e comunicação

C- Raciocínio e resolução de problemas

D – Pensamento crítico e pensamento criativo

E – Relacionamento interpessoal

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

G – Bem-estar, saúde e ambiente

- Indagador/ Investigador

Conhecimentos e Capacidades - 70%

(C, D, F, H, I)
- Respeitador da diferença do
outro
(A, B, E, F, H)
- Sistematizador/ organizador (A,
B, C, I, J)
- Questionador
(A, F, G, I, J)
- Comunicador
(A, B, D, E, H)
- Participativo/ colaborador (B, C,
D, E, F)
- Responsável/autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
- Cuidador de si e do outro (B, E, F,
G)

- Explica ideias e processos;

matemático

(A, B, C, D, G)

x

x

N. Presencial

Misto

Ponderação

Presencial

- Conhece, compreende e
aplica conceitos e
procedimentos matemáticos
dos diferentes temas.

Registos de
observação
direta

10 %

Fichas de
trabalho

x

x

10 %
Exercícios de
interação oral

- Representa de diversas
formas informação e ideias
matemáticas.

- Utiliza as TIC.
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X
25
%

- Conhece e aplica as técnicas
de cálculo.

- Identifica o objetivo e a
informação relevante para a
resolução de um dado
problema;

X
25
%

- Justifica resultados
matemáticos;

- Interpreta informação e
ideias matemáticas;

matemática

- Crítico/Analítico

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
REGIMES DE
ENSINO

- Utiliza corretamente
vocabulário específico da
disciplina;

problemas

- Criativo (A, C, D, J)

•Números e Operações /•Geometria e Medida /•Organização e tratamento de dados

(A, B, G, I, J)

Conhecimento / domínio de conceitos

Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado

Raciocínio

DE COMPETÊNCIA

DESCRITORES DE DESEMPENHO (EM
CONSONÂNCIA COM AS
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS)

A.E. /
DOMÍNIOS

Comunicação

ÁREAS

J – Consciência e domínio do corpo

Tipologia

I – Saber científico, técnico e tecnológico

Resolução de

DIMENSÃO

H – Sensibilidade estética e artística

10%

x

x

X
10
%

Questõesaula

X
10%

x

x

10
%

- Autoavaliador (transversal às
áreas)

Fichas de
trabalho de
resolução de
problemas

Ficha de Avaliação sumativa intermédia

15%

x

x

Ficha de Avaliação sumativa trimestral

15%

x

x
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Critérios de Avaliação
Apoio ao Estudo
Áreas de competência do perfil do aluno:

A – Linguagem e textos

B- Informação e comunicação

C- Raciocínio e resolução de problemas

D – Pensamento crítico e pensamento
criativo

E – Relacionamento interpessoal

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

G – Bem-estar, saúde e ambiente

I – Saber científico, técnico e tecnológico

- Organiza o espaço e o tempo de
estudo

- Crítico/Analítico (A, B, C, D,
G)

- Comunicador (A, B, D, E, H)
- Autoavaliador (transversal
às áreas)
- Participativo/ colaborador

Aplicação de Estratégias

- Questionador (A, F, G, I, J)

Planificação e Organização do Estudo

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

35%

x

x

X

35%

x

Registos de
observação
direta

- Treina e desenvolve estratégias
adequadas ao estudo nas várias
áreas, incluindo o recurso às TIC.

- Indagador/ Investigador

- Respeitador da diferença do
outro (A, B, E, F, H)

N. Presencial

- Desenvolve competências de
controlo, planificação e
organização do estudo.

- Criativo (A, C, D, J)

(C, D, F, H, I)

DESCRITORES DE DESEMPENHO (EM
CONSONÂNCIA COM AS APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS)

Misto

A.E. /
DOMÍNIOS

Presencial

ÁREAS
DE COMPETÊNCIA

Ponderação

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
REGIMES DE
ENSINO

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

Conhecimentos e Capacidades - 70%

J – Consciência e domínio do corpo

Tipologia

DIMENSÃO

H – Sensibilidade estética e artística

- Desenvolve as capacidades de
compreensão de enunciados
escritos e orais.
- Desenvolve a aptidão para
formular questões.
- Desenvolve a capacidade de
cooperar com os outros e de
trabalhar em grupo

(B, C, D, E, F)
- Responsável/autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
- Cuidador de si e do outro
(B, E, F, G)
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Trabalho
de projeto

x

X

Critérios de Avaliação
Oferta Complementar
Áreas de competência do perfil do aluno:

A – Linguagem e textos

B- Informação e comunicação

B- Informação e comunicação

B- Informação e comunicação

E – Relacionamento interpessoal

E – Relacionamento interpessoal

E – Relacionamento interpessoal

H – Sensibilidade estética e artística

H – Sensibilidade estética e artística

H – Sensibilidade estética e artística

REGIMES DE
ENSINO

Presencial

Misto

N. Presencial

DESCRITORES DE DESEMPENHO (EM CONSONÂNCIA COM AS
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS)

Ponderação

A.E. Domínios

Tipologia

DIMENSÃO

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

60%

x

x

x

- Identificação e cumprimento das regras;
Foco nos
Conhecimentos

- Identificação de situações problemáticas,
revelando conhecimentos, consciência cívica,
respeito pelo outro e pelo meio;

Estudo do Meio e Cidadania

- Proposta de estratégias de resolução,
evidenciando conhecimentos, espírito
democrático e crítico.

Registos de
observação
direta

50%

- Pesquisa, seleção e organização da informação
com recurso às TIC para apresentação /
comunicação de conhecimentos.
- Respeito pela opinião e diferenças dos outros;
- Respeito pelo ambiente próximo;
- Respeito pelas regras de interação social;
Foco nas
Atitudes e
Valores

Responsabili
dade
Autonomia
Cooperação

- Postura no contexto;
Pesquisas
- Sentido crítico nas intervenções;

x

- Autonomia na execução das tarefas;
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X
50%

- Interesse e responsabilidade pelo cumprimento
de tarefas;
- Organização e apresentação dos materiais.

x

40%

Questionários

Critérios de Avaliação
Dança
Áreas de competência do perfil do aluno:

A – Linguagem e textos

B- Informação e comunicação

C- Raciocínio e resolução de problemas

D – Pensamento crítico e pensamento
criativo

E – Relacionamento interpessoal

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

G – Bem-estar, saúde e ambiente
J – Consciência e domínio do corpo

(A, B, C, D, G)
- Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)
- Respeitador da diferença do
outro
(A, B, E, F, H)
- Sistematizador/ organizador (A,
B, C, I, J)
- Questionador
(A, F, G, I, J)
- Comunicador
(A, B, D, E, H)
- Autoavaliador (transversal às
áreas)

Ponderação

N. Presencial

- Crítico/Analítico

Misto

- Criativo (A, C, D, J)

DESCRITORES DE DESEMPENHO (EM
CONSONÂNCIA COM AS APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS)

Presencial

(A, B, G, I, J)

A.E. /
DOMÍNIOS

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO

ÁREAS
DE COMPETÊNCIA

Tipologia

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
REGIMES DE
ENSINO

-Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado

Conhecimentos e Capacidades - 70%

I – Saber científico, técnico e tecnológico

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO

DIMENSÃO

H – Sensibilidade estética e artística

20%

x

x

¹

20%

x

x

- Distingue diferentes possibilidades
de movimentação do corpo e
diferentes formas de
ocupar/evoluir no Espaço.
- Identifica diferentes estilos e
géneros do património cultural e
artístico, através da observação de
diversas manifestações artísticas.

Registos da
Observação
Direta

- Contextualiza conceitos
fundamentais dos universos
coreográficos/performativos.
- Reconhece os efeitos benéficos e
valor do desempenho artístico,
interagindo com os colegas e
professor sobre as experiências de
dança.
- Interpreta o seu papel
coreográfico, mobilizando o
vocabulário desenvolvido e a
expressividade inerente à
interpretação.
- Interage com os colegas, no
sentido da procura do sucesso
pessoal e o do grupo, na
apresentação da performance,
recebendo e aceitando as críticas.
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Exercícios de
interação
oral

¹

- Participativo/ colaborador

- Recria sequências de movimentos
a partir de temáticas com
diferentes formas espaciais e/ou
estruturas rítmicas.

-Responsável/autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
- Cuidador de si e do outro (B, E,
F, G)

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO

(B, C, D, E, F)

- Cria pequenas sequências de
movimento ou composições
coreográficas.
- Apresenta soluções diversificadas
na exploração, improvisação e
transformação de movimentos para
resolução de situações problema
propostas.

30%

x

x

¹
Produções
artísticas
(individuais
e/ou de
grupo)

¹ Atendendo a que a disciplina de Dança possui uma forte componente prática, exigindo proximidade física entre aluno e professor, e que as
condições de orientação e acompanhamento das atividades não estão garantidas, será tida como referência nesta disciplina a avaliação do
período anterior ao ensino não presencial.
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Critérios de Avaliação
Artes Visuais
Áreas de competência do perfil do aluno:

A – Linguagem e textos

B- Informação e comunicação

C- Raciocínio e resolução de problemas

D – Pensamento crítico e pensamento
criativo

E – Relacionamento interpessoal

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

G – Bem-estar, saúde e ambiente

I – Saber científico, técnico e tecnológico

- Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

(C, D, F, H, I)
- Respeitador da diferença do outro (A,
B, E, F, H)
- Sistematizador/ organizador (A, B, C,
I, J)
- Questionador
(A, F, G, I, J)
- Comunicador
(A, B, D, E, H)

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO

- Indagador/ Investigador

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

EXPERIMENTAÇÃO E
CRIAÇÃO

- Autoavaliador (transversal às áreas)

N. Presencial

- Criativo (A, C, D, J)

Misto

APROPRIAÇÃO E
REFLEXÃO

(A, B, G, I, J)

DESCRITORES DE DESEMPENHO (EM
CONSONÂNCIA COM AS
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS)

Presencial

A.E. /
DOMÍ
NIOS

ÁREAS
DE COMPETÊNCIA

Ponderação

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
REGIMES DE
ENSINO

-Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado

Conhecimentos e Capacidades - 70%

J – Consciência e domínio do corpo

Tipologia

DIMENSÃO

H – Sensibilidade estética e artística

20%

x

x

x

20%

x

x

- Sabe observar os diferentes
universos visuais, tanto do
património local como global;
- Identifica e analisa, com um
vocabulário específico e
adequado, conceitos, contextos
e técnicas em diferentes
narrativas visuais.

Registos da
Observação
Direta

- Compreende a
intencionalidade dos símbolos e
dos sistemas de comunicação
visual.
- Aprecia as diferentes
manifestações artísticas e
outras realidades visuais.
- Aprecia os seus trabalhos e os
dos seus colegas, mobilizando
diferentes critérios de
argumentação.
- Transforma os conhecimentos
adquiridos em novos modos de
apreciação do mundo.
- Aplica várias técnicas de
expressão e materiais nas suas
experimentações.
- Manifesta capacidades
expressivas e criativas nas suas
produções plásticas,
evidenciando os conhecimentos
adquiridos.
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x

Exercícios de
interação
oral

Produções
artísticas
(individuais
e/ou de
grupo)

30%

x

x

x

Critérios de Avaliação
Educação Física
Áreas de competência do perfil do aluno:

A – Linguagem e textos

B- Informação e comunicação

C- Raciocínio e resolução de problemas

D – Pensamento crítico e pensamento
criativo

E – Relacionamento interpessoal

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

G – Bem-estar, saúde e ambiente

I – Saber científico, técnico e tecnológico

J – Consciência e domínio do corpo

Ponderação

- Realiza ações motoras
básicas de deslocamento,
(no solo e em aparelhos,
segundo uma estrutura
rítmica, encadeamento, ou
combinação de movimentos)

N. Presencial

- Criativo (A, C, D, J)

- Realiza ações motoras
básicas com aparelhos
portáteis (segundo uma
estrutura rítmica,
encadeamento ou
combinação de movimentos)

Misto

(A, B, G, I, J)

DESCRITORES DE DESEMPENHO
(EM CONSONÂNCIA COM AS
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS)

Presencial

Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado

A.E. /
DOMÍNI
OS

Tipologia

ÁREAS
DE COMPETÊNCIA

Perícias e
manipulações

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
REGIMES DE
ENSINO

Deslocamentos

DIMENSÃO

H – Sensibilidade estética e artística

20%

x

x

¹

20%

x

x

¹

(A, B, C, D, G)

(C, D, F, H, I)
- Respeitador da diferença do outro
(A, B, E, F, H)
- Sistematizador/ organizador (A, B, C,
I, J)
- Questionador
(A, F, G, I, J)
- Comunicador
(A, B, D, E, H)
- Autoavaliador (transversal às áreas)

JOGOS

Conhecimentos e Capacidades - 70%

- Indagador/ Investigador

e equilíbrios

- Crítico/Analítico

- Participa em jogos
(ajustando a iniciativa
própria, e as qualidades
motoras na prestação, às
possibilidades oferecidas
pela situação de jogo e ao
seu objetivo)
- Realiza habilidades básicas
e ações técnico-táticas
fundamentais

Grelhas de
registo da
Observação
direta

30%

x

x

¹

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

¹ Atendendo a que a disciplina de Educação Física possui uma forte componente prática, exigindo proximidade física
entre aluno e professor, e que as condições de orientação e acompanhamento das atividades não estão garantidas,
será tida como referência nesta disciplina a avaliação do período anterior ao ensino não presencial.
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Critérios de Avaliação
Expressão Dramática/Teatro
Áreas de competência do perfil do aluno:

A – Linguagem e textos

B- Informação e comunicação

C- Raciocínio e resolução de problemas

D – Pensamento crítico e pensamento
criativo

E – Relacionamento interpessoal

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

G – Bem-estar, saúde e ambiente

I – Saber científico, técnico e tecnológico

(A, B, C, D, G)
- Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)

- Sistematizador/ organizador (A, B,
C, I, J)
- Questionador
(A, F, G, I, J)
- Comunicador (A, B, D, E, H)

INTERPRETAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

- Respeitador da diferença do outro
(A, B, E, F, H)

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

Ponderação

N. Presencial

- Crítico/Analítico

Misto

- Criativo (A, C, D, J)

Presencial

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO

(A, B, G, I, J)

DESCRITORES DE DESEMPENHO (EM
CONSONÂNCIA COM AS
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS)

Tipologia

A.E. /
DOMÍNI
OS

ÁREAS
DE COMPETÊNCIA

-Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado

Conhecimentos e Capacidades - 70%

J – Consciência e domínio do corpo
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
REGIMES DE
ENSINO

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO

DIMENSÃO

H – Sensibilidade estética e artística

20%

x

x

¹

20%

x

x

- Identifica diferentes estilos e
géneros convencionais de
teatro.
- Identifica personagens,
cenários, ambientes, situações
cénicas, problemas e soluções
da ação dramática.
- Reconhece diferentes formas
de um ator usar a voz e o corpo
para caracterizar personagens e
ambiências.

Registos da
Observação
Direta

- Distingue jogo dramático,
improvisação e representação.
- Reconhece, em produções
próprias ou de outrem, as
especificidades formais do texto
dramático convencional.
- Exprime opiniões pessoais e
estabelece relação entre
acontecimentos da vida real e
as situações dramáticas
desenvolvidas em aula.
- Explora as possibilidades
motoras e expressivas do corpo
e da voz em diferentes
atividades.
- Constrói personagens, em
situações distintas e com
diferentes finalidades.
- Produz, sozinho e em grupo,
pequenas cenas a partir de
dados reais ou fictícios.
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¹

Exercícios de
interação
oral
Produções
artísticas
(individuais
e/ou de
grupo)

30%

x

x

¹

¹ Atendendo a que a disciplina de Expressão Dramática/Teatro possui uma forte componente prática,
exigindo proximidade física entre aluno e professor, e que as condições de orientação e acompanhamento
das atividades não estão garantidas, será tida como referência nesta disciplina a avaliação do período
anterior ao ensino não presencial.
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Critérios de Avaliação
Música
Áreas de competência do perfil do aluno:

A – Linguagem e textos

B- Informação e comunicação

C- Raciocínio e resolução de problemas

D – Pensamento crítico e pensamento
criativo

E – Relacionamento interpessoal

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

G – Bem-estar, saúde e ambiente
J – Consciência e domínio do corpo

- Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
- Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)
- Respeitador da diferença do
outro
(A, B, E, F, H)
- Sistematizador/ organizador (A,
B, C, I, J)
- Questionador
(A, F, G, I, J)
- Comunicador
(A, B, D, E, H)
- Autoavaliador (transversal às
áreas)

- Compara características
rítmicas, melódicas,
harmónicas, dinâmicas, formais
timbricas e de textura em
repertório de referência, de
épocas, estilos e géneros
diversificados.
- Partilha, com os pares, as
músicas do seu quotidiano e
debate sobre os diferentes tipos
de música.

x

x

Registos da
Observação
Direta

N. Presencial

Ponderação

20%

Misto

- Criativo (A, C, D, J)

DESCRITORES DE DESEMPENHO (EM
CONSONÂNCIA COM AS
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS)

Presencial

(A, B, G, I, J)

A.E. /
DOMÍNIOS

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO

ÁREAS
DE COMPETÊNCIA

Tipologia

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
REGIMES DE
ENSINO

-Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado

Conhecimentos e Capacidades - 70%

I – Saber científico, técnico e tecnológico

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO

DIMENSÃO

H – Sensibilidade estética e artística

¹

- Interpreta rimas, trava-línguas,
lengalengas usando a voz com
diferentes intencionalidades
expressivas.
- Canta canções demonstrando
progressivamente qualidades
técnicas e expressivas.
- Toca utilizando instrumentos
musicais, convencionais e não
convencionais.
- Apresenta publicamente
atividades artísticas em que se
articula a música com outras
áreas do conhecimento.

- Participativo/ colaborador
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20%

Exercícios de
interação
oral

x

x

¹

(B, C, D, E, F)

- Experimenta sons vocais de
forma reconhecer a voz como
instrumento musical.

(C, D, E, F, G, I, J)
- Cuidador de si e do outro (B, E,
F, G)

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO

-Responsável/autónomo

- Improvisa pequenas
sequências melódicas, rítmicas
ou harmónicas.
- Cria ambientes sonoros e
pequenas peças musicais,
ligadas ao quotidiano e ao
imaginário.

30%

x

x

¹

Produções
artísticas
(individuais
e/ou de
grupo)

¹ Atendendo a que a disciplina de Música possui uma forte componente prática, exigindo proximidade física
entre aluno e professor, e que as condições de orientação e acompanhamento das atividades não estão
garantidas, será tida como referência nesta disciplina a avaliação do período anterior ao ensino não
presencial.
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ÁREAS
DE COMPETÊNCIA

A.E. /
DOMÍNIO

Critérios de Avaliação
PORTUGUÊS LÍNGUA SEGUNDA

-Sistematizador/ organizador
(A, B, C, I, J)
-Criativo (A, C, D, J)

-Leitor (A, B, C, D, F, H, I)
-Responsável/ autónomo (C,
D, E, F, G, I, J)

-Participativo/ colaborativo
(B, C, D, E, F)

DESCRITORES DE DESEMPENHO /
AE
Presencial

-Indagador/ Investigador (C,
D, F, H, I)

- Identifica a mancha gráfica
de algumas palavras e copia.
- Faz corresponder a forma
minúscula e maiúscula da
maioria das letras do
alfabeto;

Exercícios de
produção
escrita

-Conhecedor/ sabedor/
culto/ informado (A, B, G, I,
J)
-Sistematizador/ organizador
(A, B, C, I, J)

25%

-Distinguir nomes;

-Criativo (A, C, D, J)

-Questionador (A, F, G, I, J)

%

- Questões
de aula;

- Manipular palavras e frases
em textos;

-Comunicador (A, B, D, E, H) Crítico/ Analítico (A, B, C, D,
G)

E@D

- Escreve, legivelmente, e
em diferentes suportes, com
correção ortográfica e
sintática, gerindo
corretamente o espaço da
página: palavras e frases.

- Desenvolve o
conhecimento da ortografia.

- Fichas de
trabalho;

- Conhecer vocabulário
relativo aos domínios
temáticos de referência;

Conhecimento da Língua

DIMENSÃO: Conhecimentos e Capacidades - 70%

-Respeitador da diferença/
do outro (A, B, E, F, H)

Leitura/Escrita

-Comunicador (A, B, D, E, H)

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Tipologia

- Trabalhos
individuais;

- Mobilizar os
conhecimentos adquiridos
em LGP, na escrita

15%

- Descobre e explicita
regularidades no
funcionamento da língua;
- Identifica unidades da
língua: palavras;
- Conhece regras
elementares de ortografia e
de pontuação (frase
simples).

10%

Fichas de
verificação de
conhecimentos
Ficha de Aferição Interna

15%

Ficha de Avaliação Sumativa (Av. Intermédia)

15%
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Áreas nucleares

Competências

Interação em LGP
Literacia em LGP
Estudo da Língua
LGP, Comunidade e Cultura

25%
20%
25%
15%

Responsabili
dade e
Integridade

3%

Atitudes e Valores

Excelência e
exigência

Curiosidade,
reflexão e
inovação

Cidadania e
participação

- Assiduidade e
pontualidade;
- Cumprimento
de normas;
- Respeito pelos
materiais e
equipamentos;
- Participação
adequada;
- Realização dos
trabalhos de
casa.
- Interesse e
empenho nas
tarefas
propostas;
- Rigor na
realização e
apresentação
dos trabalhos;
- Autoconfiança
na realização de
tarefas
propostas.
- Curiosidade e
gosto por
aprender;
- Iniciativa;
- Reflexão sobre
a tomada de
decisões;
- Criatividade.
- Contribuição
para a
concretização
de tarefas
comuns;

Instrumentos de
avaliação Presencial
- Fichas de avaliação
através de registos em
vídeo e em suporte de
papel;
- Questões de aula;
- Fichas de trabalho;
- Trabalhos
individuais;
- Grelhas de
observação direta

Instrumentos de
avaliação para o
E@D
- Questões de aula;
- Fichas de
trabalho;
- Trabalhos
individuais;
- Observação direta

Ponderação
(elementos
de
avaliação)

Ponderação
dos
domínios

LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA – 1º CICLO

85%

Grelhas de observação
direta

3%
15%
Fichas de auto e
heteroavaliação

3%

3%

Critérios de Avaliação – 1.ºCICLO - 20/21

Auto e
heteroavaliação

Liberdade

- Respeito pelo
espaço físico;
- Respeito pela
opinião dos
outros;
- Cooperação e
partilha com os
colegas.
- Autonomia;
- Respeito
mútuo.

TOTAL

3%

100%

NOTA: Em caso se ensino misto, aplicam-se os instrumentos de avaliação utilizados no ensino presencial e no
ensino à distância.
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO – 3.ºANO – PRESENCIAL, MISTO E À DISTÂNCIA
1- Dimensão “Atitudes, comportamento e valores (A avaliar em todas as disciplinas)
Critérios de Avaliação
Atitudes e valores
Áreas de competência do perfil do aluno:
A – Linguagem e textos

B- Informação e comunicação

C- Raciocínio e resolução de problemas

D – Pensamento crítico e

E – Relacionamento interpessoal

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

pensamento criativo
G – Bem-estar, saúde e ambiente

H – Sensibilidade estética e artística

I – Saber científico, técnico e tecnológico

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Autonomia

Desenvolvimento
pessoal e
autonomia

Cooperação

x

x

Não
Presencial

- Respeito pelo ambiente
próximo;

Pensamento crítico
e pensamento
criativo

Misto

Responsabilidade

-Respeito pela opinião e
diferenças dos outros;

REGIMES DE
ENSINO

Presencial

Atitudes – 30%

Relacionamento
interpessoal

DESCRITORES DE DESEMPENHO
(EM CONSONÂNCIA COM AS A.E.)

Ponderação

ÁREAS DE COMPETÊNCIA

APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS / DOMÍNIOS

Tipologia

DIMENSÃO

J – Consciência e domínio do corpo

- Respeito pelas regras de
interação social;
- Postura no contexto;
- Sentido crítico
intervenções;

nas

-Autonomia na execução
das tarefas;

Registos
da
Observa
ção
Direta
30 %

- Interesse e
responsabilidade pelo
cumprimento de tarefas;
- Organização e
apresentação dos
materiais.

2. Dimensão: “Conhecimentos e capacidades”(A avaliar em cada área curricular)
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x

Critérios de Avaliação
PORTUGUÊS / PLNM
Áreas de competência do perfil do aluno: A – Linguagem e textos
B- Informação e comunicação

C- Raciocínio e resolução de problemas

D – Pensamento crítico e pensamento criativo

E – Relacionamento interpessoal

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

G – Bem-estar, saúde e ambiente

I – Saber científico, técnico e tecnológico

Misto

N. Presencial

DESCRITORES DE DESEMPENHO (EM
CONSONÂNCIA COM AS APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS)

Presencial

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
REGIMES DE
ENSINO

Ponderação

ÁREAS
DE COMPETÊNCIA

J – Consciência e domínio do corpo

Tipologia

A.E. / DOMÍNIOS

DIMENSÃO

H – Sensibilidade estética e artística

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- Comunicador (A,B, D, E, H)
- Expressa-se com clareza;

- Conhecedor/ sabedor/ culto /
informado (A, B, G, I, J)
-Sistematizador/organizador (A, B, C, I,
J)
- Participativo/colaborador (B, C, D, E,
F)

Oralidade

- Refere o essencial do texto ouvido;

- Participa em atividades de
expressão oral orientada;
- Constrói frases com graus de
complexidade crescente.

- Respeitador da diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)
- Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado (A, B, G, I J)

- Lê corretamente com fluência e
dicção, com entoação/
expressividade;

Leitura

- Sistematizador/ organizador (A, B, C,
I, J)
- Leitor (A, B, C, D F, H, I)

- Compreende o que lê;

- Relaciona o texto com
conhecimentos prévios;

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

- Escreve atendendo à correção
ortográfica, semântica e sintática;

-Criativo (A, C, D, J)

- Elabora respostas escritas a
questionários e a instruções;

-Comunicador (A, B, D, E, H)
-Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G,
I, J)
-Respeitador da diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)
-Participativo/ colaborativo (B, C, D, E,
F)

Exercícios
de aferição
da fluência
da leitura

- Apropria-se de novos vocábulos;

- Responsável/autónomo (C, D,
E,F,G,I,J)

Escrita

Conhecimentos e Capacidades - 70%

- Usa vocabulário adequado ao tema;

Exercícios
de interação
oral

10
%
15
%*

- Escreve palavras de diferentes
níveis de dificuldade e extensão
silábica;
- Faz corresponder a forma minúscula
e maiúscula da maioria das letras do
alfabeto;
- Desenvolve o conhecimento da
ortografia.
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Exercícios
de
produção
escrita

10
%

10
%

5
%*

-Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I)

- Escuta e lê textos literários;

-Comunicador (A, B, D, E, H)
-Leitor (A, B, C, D, F, H, I)
-Crítico/ Analítico (A, B, C, D, G)

Fichas de
leitura

x

x

x

5
%

x

x

x

Ficha de Aferição Interna

15
%

X

X

Ficha de Avaliação Sumativa (Av. Intermédia)

15
%

x

X

- Revela apreço e curiosidade face
aos textos ouvidos.

5
%

- Descobre e explicita regularidades
no funcionamento da língua;

-Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado (A, B, G, I, J)
-Sistematizador/ organizador (A, B, C, I,
J)

Gramática

-Questionador (A, F, G, I, J)

- Compreende o essencial dos textos
escutados;

Literária

Educação

-Criativo (A, C, D, J)

- Identifica unidades da língua:
palavras, sílabas, fonemas;
- Conhece regras elementares de
ortografia e de pontuação (frase
simples).
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Fichas de
verificação
de
conhecimen
tos

Critérios de Avaliação
MATEMÁTICA
Áreas de competência do perfil do aluno: A – Linguagem e textos
B- Informação e comunicação

C- Raciocínio e resolução de problemas

D – Pensamento crítico e pensamento criativo

E – Relacionamento interpessoal

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

G – Bem-estar, saúde e ambiente

- Crítico/Analítico

Conhecimentos e Capacidades - 70%

(A, B, C, D, G)
- Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)
- Respeitador da diferença do outro
(A, B, E, F, H)
- Sistematizador/ organizador (A, B, C,
I, J)
- Questionador
(A, F, G, I, J)
- Comunicador
(A, B, D, E, H)
- Participativo/ colaborador (B, C, D, E,
F)
- Responsável/autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)

N. Presencial

- Criativo (A, C, D, J)

Conhecimento / domínio de
conceitos

Misto

(A, B, G, I, J)

DESCRITORES DE DESEMPENHO (EM
CONSONÂNCIA COM AS APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS)

Presencial

-Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
REGIMES DE
ENSINO

10
%

x

x

x

10
%

x

x

x

x

x

x

Ponderação

ÁREAS
DE COMPETÊNCIA

J – Consciência e domínio do corpo

Tipologia

A.E. / DOMÍNIOS

I – Saber científico, técnico e tecnológico

•Números e Operações /•Geometria e Medida /•Organização e tratamento de dados

DIMENSÃO

H – Sensibilidade estética e artística

Registos de
observação
direta

- Utiliza corretamente vocabulário
específico da disciplina;
- Conhece, compreende e aplica
conceitos e procedimentos
matemáticos dos diferentes temas.

Raciocínio

Fichas de
trabalho

Matemático

- Explica ideias e processos;
- Justifica resultados matemáticos;
- Conhece e aplica as técnicas de
cálculo.

Exercícios
de interação
oral

Comunicação matemática

- Interpreta informação e ideias
matemáticas;
- Representa de diversas formas
informação e ideias matemáticas.

- Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)
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Questõesaula

10
%

- Autoavaliador (transversal às áreas)

Resolução de problemas

- Identifica o objetivo e a informação
relevante para a resolução de um
dado problema;
- Utiliza as TIC.

Questõesaula

Fichas de
trabalho de
resolução
de
problemas

x

x

10
%

Ficha de Aferição Interna

15
%

x

x

Ficha de Avaliação Sumativa (Av. Intermédia)

15
%

x

x
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x

Critérios de Avaliação
ESTUDO DO MEIO
Áreas de competência do perfil do aluno: A – Linguagem e textos
B- Informação e comunicação

C- Raciocínio e resolução de problemas

D – Pensamento crítico e pensamento
criativo

E – Relacionamento interpessoal

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

G – Bem-estar, saúde e ambiente

I – Saber científico, técnico e tecnológico

- Criativo

. da realidade natural, social e
tecnológica do meio envolvente;
- do património histórico;

(A, B, C, D, G)
- Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)
- Respeitador da diferença do outro

- Questionador
(A, F, G, I, J)
- Comunicador
(A, B, D, E, H)
- Autoavaliador (transversal às
áreas)
- Participativo/ colaborador

Sociedade / Natureza / Tecnologia

Conhecimentos e Capacidades - 70%

- Crítico/Analítico

(A, B, C, I, J)

15
%

x

x

x

5
%

x

x

x

x

x

Fichas de
trabalho

. da sua identidade;

(A, C, D, J)

- Sistematizador/ organizador

Misto

- Conhece e compreende os
conceitos básicos:

(A, B, G, I, J)

N. Presencial

Conhecimento / domínio de
conceitos

informado

(A, B, E, F, H)

DESCRITORES DE DESEMPENHO (EM
CONSONÂNCIA COM AS APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS)

Presencial

- Conhecedor/ sabedor/ culto/

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
REGIMES
DE ENSINO

Ponderação

ÁREAS
DE COMPETÊNCIA

J – Consciência e domínio do corpo

Tipologia

A.E. / DOMÍNIOS

DIMENSÃO

H – Sensibilidade estética e artística

Exercícios de
interação oral

- Aplica e relaciona os
conhecimentos adquiridos.

Pesquisa
- Utiliza as Tecnologias de
Informação e Comunicação,
livros, jornais e fontes orais no
desenvolvimento de pesquisas;
- Mobiliza saberes culturais,
científicos e tecnológicos para
compreender a realidade e para
resolver situações e problemas do
quotidiano.

Trabalho
de pesquisa

Comunicação
- Utiliza diferentes linguagens dos
saberes, científico e tecnológico,
pª comunicar as suas ideias e
apresentar os trabalhos.
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x

Comunicações/

10
%

(B, C, D, E, F)

Apresentações
orais

- Responsável/autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
- Cuidador de si e do outro
(B, E, F, G)

Ensino Experimental
- Utiliza processos científicos
simples na realização de
atividades experimentais;
- Manipula, imagina, cria ou
transforma objetos técnicos
simples;

Fichas de
trabalho

Registos da
observação
direta

x

x

10
%

- Identifica atividades humanas
que envolvem transformações
tecnológicas no mundo que os
rodeia.

Ficha de Aferição Interna

15
%

x

x

Ficha de Avaliação Sumativa (Av. Intermédia)

15
%

x

x
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x

Critérios de Avaliação
EDUCAÇÃO FÍSICA
Áreas de competência do perfil do aluno: A – Linguagem e textos
B- Informação e comunicação

C- Raciocínio e resolução de problemas

D – Pensamento crítico e pensamento
criativo

E – Relacionamento interpessoal

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

G – Bem-estar, saúde e ambiente

H – Sensibilidade estética e artística

I – Saber científico, técnico e tecnológico

J – Consciência e domínio do corpo

(A, B, G, I, J)

20
%

x

x

20
%

x

x

- Criativo (A, C, D, J)
- Crítico/Analítico

- Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)
- Respeitador da diferença do outro (A,
B, E, F, H)

- Realiza ações motoras
básicas de deslocamento, (no
solo e em aparelhos, segundo
uma estrutura rítmica,
encadeamento, ou
combinação de movimentos)

e equilíbrios

(A, B, C, D, G)
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Grelhas de
registo da

N. Presencial

Misto

-Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado

- Realiza ações motoras
básicas com aparelhos
portáteis (segundo uma
estrutura rítmica,
encadeamento ou
combinação de movimentos)

Presencial

Tipologia

DESCRITORES DE DESEMPENHO (EM
CONSONÂNCIA COM AS
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS)

Perícias e
manipulações

DE COMPETÊNCIA

REGIMES DE
ENSINO

Ponderação

A.E. / DOMÍNIOS

ÁREAS

Deslocamentos

Conhecimentos e Capacidades - 70

DIMENSÃO

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

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

Observação
direta

- Questionador
- Participa em jogos
(ajustando a iniciativa própria,
e as qualidades motoras na
prestação, às possibilidades
oferecidas pela situação de
jogo e ao seu objetivo)
- Realiza habilidades básicas e
ações técnico-táticas
fundamentais

(A, F, G, I, J)
- Comunicador
(A, B, D, E, H)
- Autoavaliador (transversal às áreas)

JOGOS

- Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)
- Responsável/autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)

¹
30%
x

x

- Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

¹ Atendendo a que a disciplina de Educação Física possui uma forte componente prática, exigindo proximidade física entre aluno e professor,
e que as condições de orientação e acompanhamento das atividades não estão garantidas, será tida como referência nesta disciplina a
avaliação do período anterior ao ensino não presencial.
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Critérios de Avaliação
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA/ARTES VISUAIS

Áreas de competência do perfil do aluno: A – Linguagem e textos
B- Informação e comunicação

C- Raciocínio e resolução de problemas

D – Pensamento crítico e pensamento
criativo

E – Relacionamento interpessoal

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

G – Bem-estar, saúde e ambiente

H – Sensibilidade estética e artística

I – Saber científico, técnico e tecnológico

J – Consciência e domínio do corpo

- Criativo (A, C, D, J)
- Crítico/Analítico

Conhecimentos e Capacidades - 70%

(A, B, C, D, G)
- Indagador/ Investigador

- Sabe observar os diferentes
universos visuais, tanto do
património local como global;
- Identifica e analisa, com um
vocabulário específico e
adequado, conceitos, contextos e
técnicas em diferentes narrativas
visuais.

Registos da
Observação
Direta

20
%

x

x

x

x

(C, D, F, H, I)
- Respeitador da diferença do outro
(A, B, E, F, H)
- Sistematizador/ organizador (A, B,
C, I, J)
- Questionador
(A, F, G, I, J)
- Comunicador
(A, B, D, E, H)
- Autoavaliador (transversal às áreas)
- Participativo/ colaborador (B, C, D,
E, F)
- Responsável/autónomo

- Compreende a intencionalidade
dos símbolos e dos sistemas de
comunicação visual.
- Aprecia as diferentes
manifestações artísticas e outras
realidades visuais.
- Aprecia os seus trabalhos e os
dos seus colegas, mobilizando
diferentes critérios de
argumentação.
- Transforma os conhecimentos
adquiridos em novos modos de
apreciação do mundo.
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Exercícios de
interação
oral

20%

N. Presencial

Misto

(A, B, G, I, J)

Presencial

AROPRIAÇÃO E REFLEXÃO

-Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado

DESCRITORES DE DESEMPENHO (EM
CONSONÂNCIA COM AS
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS)

Ponderação

DE COMPETÊNCIA

REGIMES DE
ENSINO

Tipologia

A.E. / DOMÍNIOS

ÁREAS

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO

DIMENSÃO

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

(C, D, E, F, G, I, J)

¹
- Aplica várias técnicas de
expressão e materiais nas suas
experimentações.

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO

- Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

- Manifesta capacidades
expressivas e criativas nas suas
produções plásticas,
evidenciando os conhecimentos
adquiridos.

30
%

x
x

Produções
artísticas
(individuais
e/ou de
grupo)

¹ Atendendo a que a disciplina de Artes Visuais possui uma forte componente prática, exigindo proximidade física entre aluno e professor, e
que as condições de orientação e acompanhamento das atividades não estão garantidas, será tida como referência nesta disciplina a avaliação
do período anterior ao ensino não presencial.
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Critérios de Avaliação
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA/EXP. DRAMÁTICA /TEATRO
Áreas de competência do perfil do aluno: A – Linguagem e textos
B- Informação e comunicação

E – Relacionamento interpessoal
H – Sensibilidade estética e artística

C- Raciocínio e resolução de problemas

D – Pensamento crítico e
pensamento criativo

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

G – Bem-estar, saúde e
ambiente

I – Saber científico, técnico e tecnológico

J – Consciência e domínio do
corpo

Conhecimentos e Capacidades - 70%

- Criativo (A, C, D, J)
- Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
- Indagador/ Investigador

x

x

N. Presencial

Misto

(A, B, G, I, J)

Presencial

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO

-Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado

Ponderação

DE COMPETÊNCIA

DESCRITORES DE DESEMPENHO (EM
CONSONÂNCIA COM AS
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS)

REGIMES
DE ENSINO

Tipologia

A.E. / DOMÍNIOS

ÁREAS

- Identifica diferentes estilos e
géneros convencionais de
teatro.
- Identifica personagens,
cenários, ambientes, situações
cénicas, problemas e soluções
da ação dramática.

Registos da
Observação
Direta
20
%

- Reconhece diferentes formas
de um ator usar a voz e o corpo
para caracterizar personagens e
ambiências.

(C, D, F, H, I)
¹

- Respeitador da diferença do outro
(A, B, E, F, H)
- Sistematizador/ organizador (A, B,
C, I, J)
- Questionador
(A, F, G, I, J)
- Comunicador (A, B, D, E, H)
- Autoavaliador (transversal às áreas)
- Participativo/ colaborador (B, C, D,
E, F)

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO

DIMENSÃO

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

- Distingue jogo dramático,
improvisação e representação.
- Reconhece, em produções
próprias ou de outrem, as
especificidades formais do texto
dramático convencional.
- Exprime opiniões pessoais e
estabelece relação entre
acontecimentos da vida real e
as situações dramáticas
desenvolvidas em aula.
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20
%
Exercícios de
interação
oral

x

x

- Responsável/autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)

- Explora as possibilidades
motoras e expressivas do corpo
e da voz em diferentes
atividades.

E CRIAÇÃO

EXPERIMENTAÇÃO

- Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

30
%

- Constrói personagens, em
situações distintas e com
diferentes finalidades.

x

- Produz, sozinho e em grupo,
pequenas cenas a partir de
dados reais ou fictícios.

x

Produções
artísticas
(individuais
e/ou de
grupo)

¹ Atendendo a que a disciplina de Exp. Dramática / Teatro possui uma forte componente prática, exigindo proximidade física entre aluno e
professor, e que as condições de orientação e acompanhamento das atividades não estão garantidas, será tida como referência nesta disciplina
a avaliação do período anterior ao ensino não presencial.
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Critérios de Avaliação
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA/DANÇA

Áreas de competência do perfil do aluno: A – Linguagem e textos
B- Informação e comunicação

C- Raciocínio e resolução de problemas

D – Pensamento crítico e pensamento
criativo

E – Relacionamento
interpessoal

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

G – Bem-estar, saúde e ambiente

I – Saber científico, técnico e tecnológico

- Crítico/Analítico

- Indagador/ Investigador

- Respeitador da diferença do
outro
(A, B, E, F, H)
- Sistematizador/ organizador
(A, B, C, I,
J)
- Questionador
(A, F, G, I, J)
- Comunicador

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO

(C, D, F, H, I)

- Autoavaliador (transversal às
áreas)
- Participativo/ colaborador

ÇÃO

(A, B, D, E, H)

EXPERIMENTA

Conhecimentos e Capacidades - 70%

(A, B, C, D, G)

20
%

x

x

20
%

x

x

- Distingue diferentes possibilidades de
movimentação do corpo e diferentes
formas de ocupar/evoluir no Espaço.
- Identifica diferentes estilos e géneros
do património cultural e artístico,
através da observação de diversas
manifestações artísticas.
- Contextualiza conceitos
fundamentais dos universos
coreográficos/performativos.

Registos de
observação
direta

- Reconhece os efeitos benéficos e
valor do desempenho artístico,
interagindo com os colegas e professor
sobre as experiências de dança.
- Interpreta o seu papel coreográfico,
mobilizando o vocabulário
desenvolvido e a expressividade
inerente à interpretação.
- Interage com os colegas, no sentido
da procura do sucesso pessoal e o do
grupo, na apresentação da
performance, recebendo e aceitando
as críticas.
- Recria sequências de movimentos a
partir de temáticas com diferentes
formas espaciais e/ou estruturas
rítmicas.
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Exercícios de
interação
oral

x
x
30
%

N. Presencial

Ponderação

Tipologia

Misto

- Criativo (A, C, D, J)

Presencial

(A, B, G, I, J)

DESCRITORES DE DESEMPENHO (EM
CONSONÂNCIA COM AS APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS)

E CRIAÇÃO

-Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado

J – Consciência e domínio do corpo
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
REGIMES DE
ENSINO

A.E. / DOMÍNIOS

ÁREAS
DE COMPETÊNCIA

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO

DIMENSÃO

H – Sensibilidade estética e
artística

(B, C, D, E, F)
-Responsável/autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
- Cuidador de si e do outro (B,
E, F, G)

- Cria pequenas sequências de
movimento ou composições
coreográficas.
- Apresenta soluções diversificadas na
exploração, improvisação e
transformação de movimentos para
resolução de situações problema
propostas.

¹

Produções
artísticas
(individuais
e/ou de
grupo)

¹ Atendendo a que a disciplina de Dança possui uma forte componente prática, exigindo proximidade física entre aluno e professor, e que as
condições de orientação e acompanhamento das atividades não estão garantidas, será tida como referência nesta disciplina a avaliação do
período anterior ao ensino não presencial.
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Critérios de Avaliação
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA/MÚSICA

Áreas de competência do perfil do aluno: A – Linguagem e textos
B- Informação e comunicação

C- Raciocínio e resolução de problemas

D – Pensamento crítico e pensamento
criativo

E – Relacionamento interpessoal

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

G – Bem-estar, saúde e ambiente

I – Saber científico, técnico e tecnológico

-Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)

- Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

Conhecimentos e Capacidades - 70%

- Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)
- Respeitador da diferença do outro
(A, B, E, F, H)

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO

- Criativo (A, C, D, J)

(A, B, C, I, J)
- Questionador
(A, F, G, I, J)
- Comunicador
(A, B, D, E, H)
- Autoavaliador (transversal às áreas)
- Participativo/ colaborador (B, C, D, E,
F)
- Responsável/autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO

- Sistematizador/ organizador

- Compara características
rítmicas, melódicas,
harmónicas, dinâmicas,
formais tímbricas e de textura
em repertório de referência,
de épocas, estilos e géneros
diversificados.

20
%

x

x

20
%

x

x

Misto

Exercícios de
interação
oral

Presencial

DESCRITORES DE DESEMPENHO (EM
CONSONÂNCIA COM AS
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS)

- Partilha, com os pares, as
músicas do seu quotidiano e
debate sobre os diferentes
tipos de música.

- Interpreta rimas, travalínguas, lengalengas usando a
voz com diferentes
intencionalidades expressivas.
- Canta canções demonstrando
progressivamente qualidades
técnicas e expressivas.
- Toca utilizando instrumentos
musicais, convencionais e não
convencionais.
- Apresenta publicamente
atividades artísticas em que se
articula a música com outras
áreas do conhecimento.
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Exercícios
práticos

N. Presencial

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
REGIMES DE
ENSINO

Ponderação

ÁREAS
DE COMPETÊNCIA

J – Consciência e domínio do corpo

Tipologia

A.E. / DOMÍNIOS

DIMENSÃO

H – Sensibilidade estética e artística

- Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

- Improvisa pequenas
sequências melódicas, rítmicas
ou harmónicas.

E CRIAÇÃO

EXPERIMENTAÇÃO

- Experimenta sons vocais de
forma reconhecer a voz como
instrumento musical.

- Cria ambientes sonoros e
pequenas peças musicais,
ligadas ao quotidiano e ao
imaginário.

30
%
Produções
artísticas
(individuais
e/ou de
grupo)

x

x

¹

¹ Atendendo a que a disciplina de Música possui uma forte componente prática, exigindo proximidade física entre aluno e professor, e que as
condições de orientação e acompanhamento das atividades não estão garantidas, será tida como referência nesta disciplina a avaliação do
período anterior ao ensino não presencial.
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Critérios de Avaliação
APOIO AO ESTUDO

Áreas de competência do perfil do aluno: A – Linguagem e textos
C- Raciocínio e resolução de problemas

E – Relacionamento interpessoal
H – Sensibilidade estética e artística

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
I – Saber científico, técnico e tecnológico

Misto

x

x

N. Presencial

Presencial

Ponderação

DESCRITORES DE DESEMPENHO (EM
CONSONÂNCIA COM AS
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS)

Tipologia

ÁREAS
DE COMPETÊNCIA

D – Pensamento crítico e pensamento
criativo
G – Bem-estar, saúde e ambiente
J – Consciência e domínio do corpo
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
REGIMES DE
ENSINO

A.E. / DOMÍNIOS

DIMENSÃO

B- Informação e comunicação

-Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado (A, B, G, I, J)
- Criativo (A, C, D, J)
35

- Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)
- Indagador/ Investigador

- Desenvolve competências de
controlo, planificação e
organização do estudo.

(C, D, F, H, I)

- Autoavaliador (transversal às
áreas)
- Participativo/ colaborador
(B, C, D, E, F)
- Responsável/autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)

- Treina e desenvolve
estratégias adequadas ao
estudo nas várias áreas,
incluindo o recurso às TIC.

Experimentação e criação

- Comunicador (A, B, D, E, H)

- Organiza o espaço e o tempo
de estudo

Aplicação de estratégias

- Questionador (A, F, G, I, J)

Planificação e organização do estudo

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

Apropriação e reflexão

Conhecimentos e Capacidades - 70%

- Respeitador da diferença do
outro (A, B, E, F, H)

%
Registos de
observação
direta

¹

- Desenvolve as capacidades de
compreensão de enunciados
escritos e orais.
- Desenvolve a aptidão para
formular questões.
- Desenvolve a capacidade de
cooperar com os outros e de
trabalhar em grupo

- Cuidador de si e do outro
(B, E, F, G)
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Trabalho de
projeto

35
%

x

x

¹ Atendendo a que a disciplina de Apoio ao Estudo possui uma forte componente prática, exigindo proximidade física entre aluno e professor,
e que as condições de orientação e acompanhamento das atividades não estão garantidas, será tida como referência nesta disciplina a
avaliação do período anterior ao ensino não presencial.
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Critérios de Avaliação
OFERTA COMPLEMENTAR
Áreas de competência do perfil do aluno:

A – Linguagem e textos

B- Informação e comunicação

B- Informação e comunicação

E – Relacionamento interpessoal

E – Relacionamento interpessoal

E – Relacionamento interpessoal

H – Sensibilidade estética e artística

H – Sensibilidade estética e artística

H – Sensibilidade estética e artística

N. Presencial

x

x

x

- Identificação e cumprimento das regras;
- Identificação de situações problemáticas,
revelando conhecimentos, consciência cívica,
respeito pelo outro e pelo meio;
- Proposta de estratégias de resolução,
evidenciando conhecimentos, espírito
democrático e crítico.

Estudo do Meio e Cidadania

Misto

Foco nos
Conhecimentos

DESCRITORES DE DESEMPENHO (EM CONSONÂNCIA COM AS
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS)

Presencial

A.E. Domínios

Ponderação

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
REGIMES DE
ENSINO

Tipologia

DIMENSÃO

B- Informação e comunicação

Registos de
observação
direta

60%

50%

- Pesquisa, seleção e organização da informação
com recurso às TIC para apresentação /
comunicação de conhecimentos.
- Respeito pela opinião e diferenças dos outros;
- Respeito pelo ambiente próximo;
- Respeito pelas regras de interação social;
Foco nas
Atitudes e
Valores

Responsabili
dade
Autonomia
Cooperação

- Postura no contexto;
Pesquisas
- Sentido crítico nas intervenções;

40%

- Autonomia na execução das tarefas;
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x

X
50%

- Interesse e responsabilidade pelo cumprimento
de tarefas;
- Organização e apresentação dos materiais.

x

Questionários

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
DESCRITORES DE DESEMPENHO / AE

Conhecimentos e Capacidades - 70%

Informação e
Comunicação

Linguagem e
textos

Pensamento
crítico e
pensamento
criativo

Produção
/Interação oral

Desenvolvi
mento pessoal
e autonomia

- Faz perguntas, dá respostas sobre
aspetos pessoais;
- Interage com o professor, utilizando
expressões/frases muito simples, tais
como formas de cumprimentar, despedirse, agradecer, responder sobre
identificação pessoal e preferências
pessoais.

NÃO PRESENCIAL

Compreensão
oral

- Compreende palavras e expressões
muito simples, comunicadas de forma
clara e pausada;
- Identifica sons e entoações diferentes
na língua inglesa por comparação com a
língua materna;
- Identifica ritmos em rimas, lengalengas
e canções em gravações áudio e
audiovisuais; - Reconhece o alfabeto em
Inglês; -Acompanha a sequência de
histórias conhecidas, muito simples e
curtas, com apoio visual/audiovisual.

MISTO

REGIMES DE ENSINO

PRESENCIAL

APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS /
DOMÍNIOS

PONDERAÇÃO

ÁREAS DE
COMPETÊNCIA

TIPOLOGIA

DIMENSÃO

Critérios de Avaliação
INGLÊS

20
%

x

x

x

10
%

x

x

x

10

x

x

x

Exercícios de
compreensão
oral
Registos da
observação
direta

Exercícios de
interação oral

Registos da
observação
direta

-Comunica informação pessoal
elementar; expressar-se com vocabulário
limitado, em situações organizadas
previamente.

Raciocínio e
resolução de
problemas

Compreensão
escrita

- Identifica vocabulário familiar
acompanhado por imagens;
- Compreende pequenas frases com
vocabulário conhecido;
- Desenvolve a literacia conhecendo o
alfabeto em Inglês;
-Faz exercícios de leitura (silenciosa/em
voz alta) de palavras acompanhadas de
imagens para assimilar combinações de
sons e de letras mais frequentes;
- Desenvolve a numeracia em língua
inglesa, realizando atividades
interdisciplinares com a Matemática.
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Exercícios de
compreensão
escrita

%
Registos da
observação
direta

Produção/
Interação
Escrita

Ordena letras para escrever palavras e
legendar imagens; ordenar palavras para
escrever frases;
Preenche espaços em frases simples,
com palavras dadas;
Copia e escreve palavras aprendidas;
Escrever os numerais aprendidos.

- Exercícios de
interação e
produção
escrita
10

x

x

x

x

x

x*

%
- Registos da
observação
direta

Preenche um formulário (online ou em
formato papel) muito simples com
informação pessoal;
Responde a um email, chat ou mensagem
de forma muito simples.
Ficha de Avaliação Sumativa
Ficha de Avaliação Sumativa (Av. Intermédia)

* no ensino não presencial, as fichas de avaliação serão substituídas por um trabalho escrito.
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20

%

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO – 4.ºANO – PRESENCIAL, MISTO E À DISTÂNCIA

Português
Instrumentos de avaliação
Domínios

Tipos

Parâmetros / Peso

Nº de registos

Testes sumativos 40%

Designação/ Peso
Ficha de
Avaliação
Sumativa
Ficha de
Sumativa
(Avaliação
Intermédia)

R1
20%

1ºP

2ºP

1x

1x

3ºP

1x
.Conhecimentos e competências
0%
específicas da disciplina.

R2

20%

1x

1x

1x

Avaliação complementar 40%

AVALIAÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO E DO
COMPORTAMENTO –
20%

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 80%

Expressão escrita:
Exercícios de
produção
escrita*
Exercícios de
aferição da
fluência da
leitura

R3

10%

2x

2x

2x

.Redação de textos atendendo à
correção ortográfica, semântica e
sintática.

0%

Leitura:
R4

10%

2x

2x

2x

.Volume, entoação/expressividade,
dicção e fluência.

0%

Expressão oral:
Exercícios de
interação oral

Questionários
de avaliação
da
compreensão
leitora;
observação
direta
interação
oral…

R5

10%

1x

1x

1x

0%

Compreensão oral:
R6

10%

1x

1x

1x

.Compreensão de enunciados
orais/gestuais ou escritos.

0%

4%

1x

1x

1x

.Respeito pelas regras de interação
social.

R8

4%

1x

1x

1x

.Postura no contexto.

4%

R9

2%

1x

1x

1x

.Participação por iniciativa própria.

2%

R10

3%

1x

1x

1x

.Sentido crítico nas intervenções.

3%

R7
Registos da
Observação
Direta

.Conhecimentos e competências
específicas da disciplina através de
demonstrações/respostas orais.
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4%

R11

3%

1x

1x

1x

. Autonomia na execução das tarefas.

3%

R12

3%

1x

1x

1x

.Interesse e responsabilidade pelo
cumprimento de tarefas.

3%

R13

1%

1x

1x

1x

.Organização e apresentação dos
materiais.

1%

* Contemplam 2 atividades de produção textual, podendo ser alterados, de acordo com a especificidade da turma e/ou dos
conteúdos abordados.
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PLNM
Instrumentos de avaliação
Domínios

Tipos

Parâmetros / Peso

Nº de registos

Testes sumativos 40%

Designação/ Peso
Ficha de
Avaliação
Sumativa
Ficha de
Sumativa
(Avaliação
Intermédia)

R1
20%

1ºP

2ºP

1x

1x

3ºP

1x
.Conhecimentos e competências
específicas da disciplina.

R2

20%

1x

1x

0%

1x

Avaliação complementar 40%

AVALIAÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO E DO
COMPORTAMENTO – 20%

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 80%

Expressão escrita:
Exercícios de
Produção
escrita*
Exercícios de
aferição da
fluência da
leitura

R3

8%

2x

2x

2x

.Redação de textos atendendo à
correção ortográfica, semântica e
sintática.

0%

Leitura:
R4

8%

2x

2x

2x

.Volume, entoação/expressividade,
dicção e fluência.

0%

Expressão oral:
Exercícios de
interação oral

Questionários
de avaliação
da
compreensão
leitora;
observação
direta;
interação
oral…

R5

8%

1x

1x

1x

0%

Compreensão oral:
R6

16%

1x

1x

1x

.Compreensão de enunciados
orais/gestuais ou escritos.

0%

4%

1x

1x

1x

.Respeito pelas regras de interação
social.

R8

4%

1x

1x

1x

.Postura no contexto.

4%

R9

2%

1x

1x

1x

.Participação por iniciativa própria.

2%

R10

3%

1x

1x

1x

.Sentido crítico nas intervenções.

3%

R11

3%

1x

1x

1x

. Autonomia na execução das tarefas.

3%

R7
Registos da
Observação
Direta

.Conhecimentos e competências
específicas da disciplina através de
demonstrações/respostas orais.
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4%

R12

3%

1x

1x

1x

.Interesse e responsabilidade pelo
cumprimento de tarefas.

3%

R13

1%

1x

1x

1x

.Organização e apresentação dos
materiais.

1%

* Contemplam 2 atividades de produção textual, podendo ser alterados, de acordo com a especificidade da turma e/ou dos
conteúdos abordados.
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Inglês
Instrumentos de avaliação
Domínios

Tipos

Parâmetros / Peso

Nº de registos

Ficha de
Avaliação
Sumativa
Ficha de
Sumativa
(Avaliação
Intermédia)
Exercícios de
Produção
escrita*

Avaliação complementar 50%

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 80%

Testes sumativos 30%

Designação/ Peso

Exercícios de
aferição da
fluência da
leitura

15%

2ºP

1x

1x

3ºP

1x
.Conhecimentos e competências
específicas da disciplina

R2

R3

15%

10%

1x

1x

1x

1x

0%

1x

1x

Expressão escrita / Domínio
vocabular:

0%

Áreas vocabulares, aspetos culturais.
Leitura:
R4

10%

1x

1x

1x

.Correção, volume, expressividade,
dicção e fluência

0%

Expressão oral:
Exercícios de
interação oral

R5

10%

1x

1x

1x

. Expressão de pequenos enunciados
/ Interação com o professor ou com
os colegas na língua estrangeira

0%

Compreensão oral:
Exercícios de
avaliação da
compreensão
oral

AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO E
DO COMPORTAMENTO – 20%

R1

1ºP

R6

20%

2x

2x

2x

0%

4%

1x

1x

1x

.Respeito pelas regras de interação
social.

R8

4%

1x

1x

1x

.Postura no contexto.

4%

R9

2%

1x

1x

1x

.Participação por iniciativa própria.

2%

R10

3%

1x

1x

1x

.Sentido crítico nas intervenções.

3%

R11

3%

1x

1x

1x

. Autonomia na execução das tarefas

3%

R12

3%

1x

1x

1x

.Interesse e responsabilidade pelo
cumprimento de tarefas.

3%

R7

Registos da
Observação
Direta

.Compreensão de enunciados orais
na língua estrangeira
(preenchimento de espaços,
exercícios de V/F, atuação de acordo
com instruções…).
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4%

R13

1%

1x

1x

1x

.Organização e apresentação dos
materiais.

1%

* As produções escritas contemplam atividades de trabalho individual ou de grupo, podendo ser alterados, de acordo com
a especificidade da turma e/ou dos conteúdos abordados.
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Matemática
Instrumentos de avaliação
Tipo
s

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 80%

Sumativa 40%

Domínios

Nº de registos

Parâmetros / Peso

Designação/ Peso
Ficha de
Avaliação
Sumativa
Ficha de
Sumativa
(Avaliação
Intermédia)

R1
20%

1ºP

2ºP

3ºP

1x

1x

1x
.Conhecimentos e competências
específicas da disciplina.

R2

20%

1x

1x

0%

1x

Avaliação complementar 40%

.Cálculo mental
Exercícios
escritos*

R3

20%

2x

2x

2x

Exposição oral – compreensão e
expressão:
Exercícios de
interação oral

R4

20%

1x

1x

1x

Registos da
Observação
Direta

.Conhecimentos e competências
específicas da disciplina através de
demonstrações/respostas orais.

0%

4%

1x

1x

1x

.Respeito pelas regras de interação
social.

R6

4%

1x

1x

1x

.Postura no contexto.

4%

R7

2%

1x

1x

1x

.Participação por iniciativa própria.

2%

R8

3%

1x

1x

1x

.Sentido crítico nas intervenções.

3%

R9

3%

1x

1x

1x

. Autonomia na execução das tarefas.

3%

R10

3%

1x

1x

1x

.Interesse e responsabilidade pelo
cumprimento de tarefas.

3%

R5

AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO E DO
COMPORTAMENTO – 20%

.Aplicação de estratégias adequadas 0%
e diversificadas, na resolução de
situações problemáticas.

4%

.Organização e apresentação dos
materiais.
R11

1%

1x

1x

1x

1%

* Comtemplam 2 fichas de trabalho, podendo ser alterados, de acordo com a especificidade da turma e/ou dos conteúdos
abordados.
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Estudo do Meio
Instrumentos de avaliação
Domínios

Tipos

Nº de registos
Parâmetros / Peso

Ficha de
Avaliação
Sumativa
Ficha de
Sumativa
(Avaliação
Intermédia)

Trabalho de
pesquisa

Avaliação complementar 40%

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 80%

Sumativa 40%

Designação/ Peso

20%

2ºP

1x

1x

3ºP

1x
.Conhecimentos e competências
específicas da disciplina.

R2

R3

20%

15%

1x

1x

1x

1x

0%

1x

1x

.Utilização das tecnologias de
informação e comunicação, livros,
jornais e fontes orais para pesquisar
informação de forma a organizá-la 0%
por meio da expressão escrita,
selecionando e organizando essa
informação.
.Aplicação dos conceitos básicos
relacionados com esta área.

Exercícios
práticos*

R4

15%

2x

2x

2x

.Capacidade
de
problematizar 0%
situações relacionadas com o Estudo
do Meio.
Exposição oral – compreensão e
expressão:

Exercícios de
interação oral

AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO E DO
COMPORTAMENTO – 20%

R1

1ºP

R5

10%

1x

1x

1x

4%

1x

1x

1x

.Respeito pelas regras de interação
social.

R7

4%

1x

1x

1x

.Postura no contexto.

4%

R8

2%

1x

1x

1x

.Participação por iniciativa própria.

2%

R9

3%

1x

1x

1x

.Sentido crítico nas intervenções.

3%

R10

3%

1x

1x

1x

. Autonomia na execução das tarefas.

3%

R11

3%

1x

1x

1x

.Interesse e responsabilidade pelo
cumprimento de tarefas.

3%

R12

1%

1x

1x

1x

.Organização e apresentação dos
materiais.

1%

R6

Registos da
Observação
Direta

.Aplicação de conhecimentos e 0%
competências
específicas
da
disciplina
através
de
demonstrações/respostas orais.
4%

* 1 ficha de trabalho ou 1 protocolo de ensino experimental. Estes instrumentos poderão ser alterados, de acordo
com a especificidade da turma e/ou dos conteúdos abordados.
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Expressões Artísticas / Exp. Dramática e Musical
Instrumentos de avaliação
Domínios

Tipos

Nº de registos

Parâmetros / Peso

Designação/ Peso

AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO E DO
COMPORTAMENTO – 20%

Sumativa 35%
Avaliação
complementar 45%

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS – 80%

1ºP
Produções
artísticas
(individuais
e/ou de
grupo)

R1

35%

R2

10%

Observação
direta

R3

10%

45%

R4

10%

R5

15%

2ºP

3ºP

Capacidade de (re)produzir e/ou
(re)criar canções, jogos dramáticos,
improvisação
e
representação, 0%
incluindo produções com recurso às
TIC.

1x

1x

1x

1x

1x

1x

. Compreensão de Gestos, Sons e
Ritmos.

10%

1x

1x

1x

.Domínio do Corpo e da Voz.

10%

1x

1x

1x

.Conhecimento
de
Lengalengas e Rimas.

1x

1x

1x

.Capacidade de Produzir / Criar.

35%

10%
15%

4%

1x

1x

1x

.Respeito pelas regras de interação
social.

R7

4%

1x

1x

1x

.Postura no contexto.

4%

R8

2%

1x

1x

1x

.Participação por iniciativa própria.

2%

R9

3%

1x

1x

1x

.Sentido crítico nas intervenções.

3%

R10

3%

1x

1x

1x

. Autonomia na execução das tarefas

3%

R11

3%

1x

1x

1x

.Interesse e responsabilidade pelo
cumprimento de tarefas.

3%

R12

1%

1x

1x

1x

.Organização e apresentação dos
materiais.

1%

R6

Registos da
Observação
Direta – foco
no
comportame
nto

Canções,
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4%

Expressões Artísticas / Exp. Plástica
Instrumentos de avaliação
Domínios

Tipos

Parâmetros / Peso

Nº de registos
Designação/ Peso

AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO E DO
COMPORTAMENTO – 20%

Sumativa 35%
Avaliação complementar45%

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 80%

1ºP
Produções
artísticas
(individuais
e/ou de
grupo)

R1

35%

R2

10%

R3

10%

R4

10%

R5

15%

2ºP

3ºP

.Produção e/ou criação de trabalhos
diversos, incluindo produções com
recurso às TIC.

0%

10%

1x

1x

1x

1x

1x

1x

.Compreensão de formas, cores e
técnicas.

1x

1x

1x

.Aplicação de técnicas simples de
10%
pintura, recorte, colagem e dobragem.

1x

1x

1x

.Conhecimento de formas diversas de
expressão.

10%

1x

1x

1x

.Criatividade e sentido estético.

15%

35%

Observação
direta
45%

4%

1x

1x

1x

.Respeito pelas regras de interação
social.

R7

4%

1x

1x

1x

.Postura no contexto.

4%

R8

2%

1x

1x

1x

.Participação por iniciativa própria.

2%

R9

3%

1x

1x

1x

.Sentido crítico nas intervenções.

3%

R10

3%

1x

1x

1x

. Autonomia na execução das tarefas

3%

R11

3%

1x

1x

1x

.Interesse e responsabilidade pelo
cumprimento de tarefas.

3%

R12

1%

1x

1x

1x

.Organização e apresentação dos
materiais.

1%

R6

Registos da
Observação
Direta – foco
no
comportame
nto
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4%

Expressão Físico-motora
Instrumentos de avaliação
Domínios

Tipos

Parâmetros / Peso

Nº de registos

AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO E DO COMPORTAMENTO
– 20%

Sumativa 50%

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 80%

Designação/ Peso

Observação
direta – foco
no
desempenho

1ºP

2ºP

3ºP

R1

20%

20%

20%

20%

.Domínio
Execução
Motoras.

R2

20%

20%

20%

20%

.Realização de Habilidades
Básicas, em Exercícios e 20%
Jogos.

R3

20%

20%

20%

20%

Técnico
e
das
Tarefas 20%

.Conhecimento e Aplicação
das Regras.
20%

80%

Registos da
Observação
Direta – foco
no
comportamen
to

20%

20%

R4

20%

R5

4%

1x

1x

1x

.Respeito pelas regras de
interação social.

4%

R6

4%

1x

1x

1x

.Postura no contexto.

4%

R7

2%

1x

1x

1x

.Participação por iniciativa
própria.

2%

R8

3%

1x

1x

1x

.Sentido
crítico
intervenções.

3%

R9

3%

1x

1x

1x

. Autonomia na execução
das tarefas.

3%

R10

3%

1x

1x

1x

.Interesse e
responsabilidade pelo
cumprimento de tarefas.

3%

R11

1%

1x

1x

1x

.Organização e
apresentação dos
materiais.

1%
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20%

.Demostração de espírito
de
cooperação
e
20%
entreajuda, em Exercícios e
Jogos.

nas

Educação para a Cidadania
Instrumentos de avaliação
Domínios

Tipos

Parâmetros / Peso

Nº de registos
Designação/ Peso

AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO E DO COMPORTAMENTO – 100%

R1

Observação
direta- foco no
conhecimento

10%

1ºP

2ºP

3ºP

1x

1x

1x

. Cumprimento das regras de trabalho.

10%

25%

R2

25%

1x

1x

1x

. Identificação de situações
problemáticas, revelando consciência
cívica, respeito pelo outro, pela escola
e pelo ambiente.

R3

25%

1x

1x

1x

. Proposta de estratégias de resolução,
evidenciando espírito democrático, 25%
pluralista, crítico e criativo.

1x

. Pesquisa, seleção e organização da
informação com recurso àsTIC para
apresentação / comunicação de
conhecimentos.

20%

4%

80%

R4

20%

1x

1x

4%

1x

1x

1x

.Respeito pelas regras de interação
social.

R6

4%

1x

1x

1x

.Postura no contexto.

4%

R7

2%

1x

1x

1x

.Participação por iniciativa própria.

2%

R8

3%

1x

1x

1x

.Sentido crítico nas intervenções.

3%

R9

3%

1x

1x

1x

. Autonomia na execução das tarefas.

3%

R10

3%

1x

1x

1x

.Interesse e responsabilidade pelo
cumprimento de tarefas.

3%

R11

1%

1x

1x

1x

.Organização e apresentação dos
materiais.

1%

R5

Observação
direta- foco no
comportamen
to

20%
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Apoio ao Estudo
Instrumentos de avaliação
Domínios

Tipos

Parâmetros / Peso

Nº de registos
1ºP

2ºP

3ºP

Trabalhos,
tarefas;

R1

20%

1x

1x

1x

.Colocação com clareza das dúvidas /
20%
dificuldades.

Grelhas de
observação;

R2

20%

1x

1x

1x

.Utilização de Técnicas diversificadas
de Estudo, incluindo o recurso às TIC.

1x

.Desenvolvimento progressivo da
compreensão dos enunciados orais e 20%
escritos.

Listas de
verificação foco na
aplicação de
estratégias
diversificadas

R3

20%

1x

1x

20%

.Organização do espaço e do tempo de
estudo.
R4

Formativa 100%

AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO E DO COMPORTAMENTO – 100%

Designação/ Peso

20%

1x

1x

1x

20%

80%

4%

1x

1x

1x

.Respeito pelas regras de interação
social.

R6

4%

1x

1x

1x

.Postura no contexto.

4%

R7

2%

1x

1x

1x

.Participação por iniciativa própria.

2%

R8

3%

1x

1x

1x

.Sentido crítico nas intervenções.

3%

R9

3%

1x

1x

1x

. Autonomia na execução das tarefas.

3%

R10

3%

1x

1x

1x

.Interesse e responsabilidade pelo
cumprimento de tarefas.

3%

R11

1%

1x

1x

1x

.Organização e apresentação dos
materiais.

1%

R5
Registos da
Observação
Direta – foco
no
comportamen
to

20%

4%

Atendendo que no processo de Ensino à Distância se verificam desigualdades no acesso a equipamentos
tecnológicos, no acesso à informação, na qualidade do acompanhamento por parte das famílias, na fiabilidade dos
trabalhos devolvidos (feitos com a ajuda dos pais e encarregados de educação) e ainda dificuldades relacionadas com
implementação das medidas universais direcionadas à avaliação formativa e sumativa, previstas no D.L. n.º 54/2018
e outras razões específicas da turma e dos alunos que a compõem, entende-se não ser adequada a utilização de
testes como instrumentos de avaliação na modalidade de ensino não presencial. Assim sendo, propõe-se que a
percentagem atribuída a estes instrumentos seja repartida equitativamente pelos outros instrumentos de avaliação.
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➢ N O T AÇÃO D AS CL ASSIFICAÇÕ E S AD O T AD AS
- Os testes e outros trabalhos escritos são classificados, usando a menção qualitativa, de acordo com a seguinte
tabela:
1. Informação Menção
quantitativa qualitativa
2. 0% - 19%

Fraco

3. 20% - 49%

Não Satisfaz

4. 50% - 69%

Satisfaz

5. 70% - 89%

Bom

6. 90% - 100%

Muito Bom

- Na ficha síntese de informação da avaliação trimestral, usam-se as menções qualitativas de acordo com a
seguinte tabela:
Informação
quantitativa

Menção
qualitativa

Menção
quantitativa*

0% - 19%

Insuficiente

1

20% - 49%

Insuficiente

2

50% - 69%

Suficiente

3

70% - 89%

Bom

4

90% - 100%

Muito Bom

5

*Só se aplica para efeitos de estatística interna do Departamento do 1º ciclo.
➢ Condições de transição e de aprovação:
1 — A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do aluno,
expressa através das menções, respetivamente, Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e
Aprovado ou Não Aprovado, no final de cada ciclo.

2 — A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste-se de caráter pedagógico, sendo a
retenção considerada excecional.

3 — A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico do aluno, em que
foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às dificuldades detetadas.
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4— A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre que o professor
titular de turma, no 1.º ciclo, considere que o aluno demonstra ter desenvolvido as aprendizagens
essenciais para prosseguir com sucesso.

6 - No final do 3º ano, Não transitam ao ano seguinte os alunos com menção Insuficiente a Português e a
Matemática.

7 — No final do 4º ano, após a formalização da avaliação sumativa, o aluno não progride e obtém a menção
Não Aprovado, se tiver obtido:
. Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática;
. Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e cumulativamente, menção
Insuficiente em duas das restantes disciplinas.

8 - As Atividades de Enriquecimento Curricular e Apoio ao Estudo e as disciplinas de Educação Moral e
Religiosa e de Oferta Complementar não são consideradas para efeitos de transição de ano e aprovação de
ciclo.
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INGLÊS – 4.ºANO

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
DESCRITORES DE DESEMPENHO / AE

Conhecimentos e Capacidades - 80%

Informação e
Comunicação

Linguagem e
textos

Pensamento
crítico e
pensamento
criativo

Produção
/Interação oral

Desenvolvi
mento pessoal
e autonomia

- Faz perguntas, dá respostas sobre
aspetos pessoais;
- Interage com o professor, utilizando
expressões/frases muito simples, tais
como formas de cumprimentar, despedirse, agradecer, responder sobre
identificação pessoal e preferências
pessoais.

NÃO PRESENCIAL

Compreensão
oral

- Compreende palavras e expressões
muito simples, comunicadas de forma
clara e pausada;
- Identifica sons e entoações diferentes
na língua inglesa por comparação com a
língua materna;
- Identifica ritmos em rimas, lengalengas
e canções em gravações áudio e
audiovisuais; - Reconhece o alfabeto em
Inglês; -Acompanha a sequência de
histórias conhecidas, muito simples e
curtas, com apoio visual/audiovisual.

MISTO

REGIMES DE ENSINO

PRESENCIAL

APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS /
DOMÍNIOS

PONDERAÇÃO

ÁREAS DE
COMPETÊNCIA

TIPOLOGIA

DIMENSÃO

Critérios de Avaliação
4º ano - INGLÊS

20
%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Exercícios de
compreensão
oral
Registos da
observação
direta

Exercícios de
interação oral
10
%

Registos da
observação
direta

-Comunica informação pessoal
elementar; expressar-se com vocabulário
limitado, em situações organizadas
previamente.

Raciocínio e
resolução de
problemas

Compreensão
escrita

- Identifica vocabulário familiar
acompanhado por imagens;
- Compreende pequenas frases com
vocabulário conhecido;
- Desenvolve a literacia conhecendo o
alfabeto em Inglês;
-Faz exercícios de leitura (silenciosa/em
voz alta) de palavras acompanhadas de
imagens para assimilar combinações de
sons e de letras mais frequentes;
- Desenvolve a numeracia em língua
inglesa, realizando atividades
interdisciplinares com a Matemática.
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Exercícios de
compreensão
escrita

Registos da
observação
direta

1
0
%

Produção/
Interação
Escrita

Ordena letras para escrever palavras e
legendar imagens; ordenar palavras para
escrever frases;
Preenche espaços em frases simples,
com palavras dadas;
Copia e escreve palavras aprendidas;
Escrever os numerais aprendidos.

- Exercícios de
interação e
produção
escrita

- Registos da
observação
direta

1
0
%

x

x

x

3
0
%

x

x

x*

2
0
%

x

x

x

Preenche um formulário (online ou em
formato papel) muito simples com
informação pessoal;
Responde a um email, chat ou mensagem
de forma muito simples.

Atitudes e valores - 20%

Ficha de Avaliação Sumativa 15%
Ficha de Avaliação Sumativa (Av. Intermédia)

Relaciona
mento
interpessoal

Pensamento
crítico e
pensamento
criativo

Responsabili
dade
Autonomia
Cooperação

15%

- Respeito pelas regras de interação social
4%;
- Postura no contexto 4%;
- Participação por iniciativa própria 2%
- Sentido crítico nas intervenções 3%;
- Autonomia na execução das tarefas 3%;
- Interesse e responsabilidade pelo
cumprimento de tarefas 3%;
- Organização e apresentação dos
materiais 1%.

Registos da
observação
Direta

* no ensino não presencial, as fichas de avaliação serão substituídas por um trabalho escrito.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL – 4º ANO

Português Língua Segunda
Instrumentos de avaliação
Domínios

Tipos

Nº de registos

Parâmetros / Peso

Designação/ Peso

Ficha de
Avaliação
Sumativa
(Ensino Presencial)

R1

Testes sumativos 40%

3ºP

1x

1x

1x

A definir consoante
a altura em que
ocorrer

Trabalhos
individuais

0%

Ficha de
Sumativa
(Avaliação
Intermédia)

1X
R2

1X

1X

20%
A definir consoante
a altura em que
ocorrer

(E@D)
Trabalhos
individuais

Expressão escrita:

Avaliação complementar 40%

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 80%

2ºP

20%

(E@D)

(Ensino Presencial)

1ºP

Exercícios de
produção
escrita*

Escrever textos simples e
diversificados acerca de
assuntos ligados aos domínios
temáticos;
R3

10%

2x

2x

2x

Utilizar estratégias simples de
planificação, textualização e revisão
de textos com recurso a
instrumentos diversificados;
Escrever com correção textos
simples.
Ler palavras de uso corrente;
Ler textos simples e diversificados
acerca de assuntos que lhe são
familiares;

Exercícios de
Leitura

Traduzir em LGP frases e
textos simples.
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0%

Expressão oral:
Exercícios de
interação oral

AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO E DO
COMPORTAMENTO – 20%

Questionários
de avaliação
da
compreensão
leitora;
observação
direta
interação
oral/gestual…

R5

10%

1x

1x

1x

0%

Compreensão oral/gestual:
R6

10%

1x

1x

1x

.Compreensão de enunciados
orais/gestuais ou escritos.

0%

4%

1x

1x

1x

.Respeito pelas regras de interação
social.

R8

4%

1x

1x

1x

.Postura no contexto.

4%

R9

2%

1x

1x

1x

.Participação por iniciativa própria.

2%

R10

3%

1x

1x

1x

.Sentido crítico nas intervenções.

3%

R11

3%

1x

1x

1x

. Autonomia na execução das tarefas.

3%

R12

3%

1x

1x

1x

.Interesse e responsabilidade pelo
cumprimento de tarefas.

3%

R13

1%

1x

1x

1x

.Organização e apresentação dos
materiais.

1%

R7

Registos da
Observação
Direta

.Conhecimentos e competências
específicas da disciplina através de
demonstrações/respostas
orais/gestuais.

4%

NOTA: Em caso de ensino misto, aplicam-se os instrumentos de avaliação utilizados no ensino presencial e no
ensino à distância.
* Contemplam 2 atividades de produção textual, podendo ser alterados, de acordo com a especificidade dos alunos e/ou
dos conteúdos abordados.

➢ N O T AÇÃO D AS CL ASSIFICAÇÕ E S AD O T AD AS
- Os testes e outros trabalhos escritos são classificados, usando a menção qualitativa, de acordo com a seguinte
tabela:
7. Informação Menção
quantitativa qualitativa
8. 0% - 19%

Fraco

9. 20% - 49%

Não Satisfaz

10. 50% - 69%

Satisfaz

11. 70% - 89%

Bom

12. 90% - 100%

Muito Bom
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- Na ficha síntese de informação da avaliação trimestral, usam-se as menções qualitativas de acordo com a
seguinte tabela:
Informação
quantitativa

Menção
qualitativa

Menção
quantitativa*

0% - 19%

Insuficiente

1

20% - 49%

Insuficiente

2

50% - 69%

Suficiente

3

70% - 89%

Bom

4

90% - 100%

Muito Bom

5

*Só se aplica para efeitos de estatística interna do Departamento do 1º ciclo.

Condições de transição e de aprovação:
1 — A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do aluno,
expressa através das menções, respetivamente, Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e
Aprovado ou Não Aprovado, no final de cada ciclo.

2 — A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste-se de caráter pedagógico, sendo a
retenção considerada excecional.

3 — A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico do aluno, em que
foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às dificuldades detetadas.

4— A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre que o professor
titular de turma, no 1.º ciclo, considere que o aluno demonstra ter desenvolvido as aprendizagens
essenciais para prosseguir com sucesso.

6 - No final do 3º ano, Não transitam ao ano seguinte os alunos com menção Insuficiente a Português e a
Matemática.

7 — No final do 4º ano, após a formalização da avaliação sumativa, o aluno não progride e obtém a menção
Não Aprovado, se tiver obtido:
. Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática;

Critérios de Avaliação – 1.ºCICLO - 20/21

. Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e cumulativamente, menção
Insuficiente em duas das restantes disciplinas.

8 - As Atividades de Enriquecimento Curricular e Apoio ao Estudo e as disciplinas de Educação Moral e
Religiosa e de oferta complementar não são consideradas para efeitos de transição de ano e aprovação de
ciclo.
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CAA – VALÊNCIA DE MULTIDEFICIÊNCIA
COMPETÊNCIAS

C
O
N
H
E
C
I
M
E
N
T
O
S

123-

45-

/
C
A
P
A
C
I
D
A
D
E
S

6-

7-

Linguagem e
Textos;
Informação e
Comunicação;
Raciocínio e
resolução de
problemas;
Relacionamento
Interpessoal;
Desenvolvimento
pessoal e
Autonomia;
Bem-estar, saúde e
ambiente;
Consciência e
Domínio do corpo.

Escala de
Avaliação

SABER SER/
SABER
ESTAR
(70%)

Nível 1

- Envolvimento nas
tarefas propostas
- Autonomia
- Atenção
/concentração

Modalidade de
Ensino

- Não é assíduo
- Não é pontual
- Não cumpre as regras
- Não mostra envolvimento nas atividades
- Não revela crescente autonomia na

Presencial

realização das tarefas (com ajuda do adulto)

Não atinge satisfatoriamente as
aprendizagens essenciais das áreas de
competências definidas no PEI.

SABER E
SABER
FAZER
(30%)
Nível 2
SABER SER/
SABER
ESTAR
(70%)

Nível 3

Atinge muito satisfatoriamente as
aprendizagens essenciais das áreas de
competências definidas no PEI de acordo
com o Perfil dos alunos à saída da
escolaridade obrigatória.
Nível 4

- É assíduo
- É sempre pontual
- Cumpre sempre as regras
- Mostra um bom nível de envolvimento nas
atividades

- Apresenta um bom nível de autonomia na
realização das tarefas

Atinge plenamente as aprendizagens
essenciais das áreas de competências
definidas no PEI de acordo com o Perfil dos
alunos à saída da escolaridade
obrigatória

SABER E
SABER
FAZER
(30%)

SABER SER/
SABER
ESTAR
(70%)

Misto

- É assíduo
- É quase sempre pontual
- Cumpre regularmente as regras
- Mostra um envolvimento positivo nas
atividades
- Apresenta crescente autonomia na
realização das tarefas

SABER E
SABER
FAZER
(30%)
SABER SER/
SABER
ESTAR
(70%)

- É pouco assíduo e pouco pontual
- Raramente cumpre as regras
- Raramente mostra envolvimento nas tarefas
- Raramente revela a autonomia adquirida

Atinge satisfatoriamente as aprendizagens
essenciais das áreas de competências
definidas no PEI.

SABER E
SABER
FAZER
(30%)

- Assiduidade
- Pontualidade
- Empenho
- Cumprimento de regras
- Participação adequada

DESCRITORES DO PERFIL DO ALUNO
Não atinge as aprendizagens essenciais das
áreas de competências definidas no PEI de
acordo com o Perfil dos alunos à saída da
escolaridade obrigatória.

SABER E
SABER
FAZER
(30%)

SABER SER/
SABER
ESTAR
(70%)

A
T
I
T
U
D
E
S

1.º Ciclo
Ensino Básico

Nível 5

- É assíduo
- É sempre pontual
- Cumpre sempre as regras
- Revela um excelente nível de envolvimento
nas atividades

- Manifesta autonomia permanente na
realização das tarefas
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Distância

Critérios de Progressão
O aluno encontra-se abrangido por medidas adicionais, mais concretamente adaptações curriculares significativas,
ao abrigo da alínea b), do artigo nº 10, não estando sujeito ao regime de transição de ano escolar nem ao processo
de avaliação característico do regime educativo comum. A avaliação como elemento integrante e regulador da
prática educativa deve ser reajustada, sempre que necessário, nomeadamente quanto à seleção das metodologias
e recursos.
A progressão concretiza-se através da formulação de um juízo global sobre a aprendizagem realizada pelo aluno,
que dará origem, no final do ano letivo, a uma tomada de decisão sobre a progressão, retenção ou reorientação do
percurso educativo do aluno.
O aluno progride sempre que o Conselho de Turma considere que manteve ou realizou algumas aquisições positivas
quanto à autonomia pessoal em atividades da vida diária, à comunicação, interação social e eventualmente alguns
conhecimentos académicos (não obrigatoriamente), tendo em conta os seguintes critérios de avaliação
anteriormente referidos:
●

Domínio das atitudes (Saber Ser e Saber Estar) - 70% - Envolvimento, interesse, empenho, cumprimento
de regras, concentração/atenção, pontualidade, assiduidade.

●

Domínio conhecimento e capacidades (Saber e Saber Fazer) - 30%

O aluno deverá atingir, pelo menos, a classificação de nível 3 nas várias disciplinas e/ou aprendizagens substitutivas,
assim como nas várias competências a desenvolver.
Nota muito importante: os alunos com multideficiência ou que apresentam outro tipo de limitações muito graves
são avaliados quanto ao envolvimento nas atividades, autonomia, raciocínio e cumprimento de regras, na medida
do seu perfil de funcionalidade, não podendo ser penalizados na avaliação, caso estes parâmetros não sejam
atingidos, em virtude da sua condição física e mental ou por agravamento da sua saúde. No caso particular dos
alunos com limitações físicas e mentais muito graves, entende-se por autonomia, aquilo que o aluno consegue fazer,
mas sempre com a ajuda de um adulto. O nível de envolvimento dos alunos nas atividades (sempre com a ajuda de
um adulto) é o fator mais importante na avaliação formativa e na reflexão final para que o aluno acompanhe o seu
grupo/turma para o ano de escolaridade seguinte. A aquisição de competências académicas, por sua vez, não podem
ser um fator decisivo, pois estes alunos apresentam, na maioria dos casos, défices cognitivos muito graves, que
impedem aprendizagens a médio prazo.
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ALUNOS COM PEI
COMPETÊNCIAS

C
O
N
H
E
C
I
M
E
N
T
O
S

8910-

111213-

/
C
A
P
A
C
I
D
A
D
E
S

141516-

17-

Linguagem e Textos;
Informação e
Comunicação;
Raciocínio e
resolução de
problemas;
Pensamento Crítico
e Criativo;
Relacionamento
Interpessoal;
Desenvolvimento
pessoal e
Autonomia;
Bem-estar, saúde e
ambiente;
Sensibilidade
estética e artística;
Saber científico,
técnico e
tecnológico;
Consciência e
Domínio do corpo.

Escala de
Avaliação

2º e 3º Ciclos
Ensino
Básico

DESCRITORES DO PERFIL DO ALUNO

Modalidade
de Ensino

Não atinge as aprendizagens essenciais das
áreas de competências definidas no PEI de
acordo com o Perfil dos alunos à saída da
escolaridade obrigatória.

SABER E
SABER
FAZER
(40%)
SABER SER/
SABER
ESTAR
(60%)

Nível 1

- Não é assíduo
- Não é pontual
- Não cumpre as regras
- Não participa nas atividades
- Não é autónomo na realização das tarefas
- Não apresenta organização nos

Presencial

trabalhos/materiais

Não atinge satisfatoriamente as
aprendizagens essenciais das áreas de
competências definidas no PEI.

SABER E
SABER
FAZER
(40%)
Nível 2
SABER SER/
SABER
ESTAR
(60%)

- É pouco assíduo e pouco pontual
- Raramente cumpre as regras
- Raramente participa nas atividades
- Raramente é autónomo na realização das
tarefas

- Raramente apresenta organização nos

Misto

trabalhos/materiais

Atinge satisfatoriamente as aprendizagens
essenciais das áreas de competências
definidas no PEI.

SABER E
SABER
FAZER
(40%)

SABER SER/
SABER
ESTAR
(60%)

Nível 3

- É assíduo
- É quase sempre pontual
- Cumpre regularmente as regras
- Participa regularmente nas atividades
- Apresenta alguma autonomia na realização
das tarefas
Apresenta alguma organização nos
trabalhos/materiais
Atinge muito satisfatoriamente as
aprendizagens essenciais das áreas de
competências definidas no PEI de acordo
com o Perfil dos alunos à saída da
escolaridade obrigatória.

-

A
T
I
T
U
D
E
S

- Assiduidade
- Pontualidade
- Empenho
- Cumprimento de regras
- Participação adequada
- Responsabilidade
- Cumprimento
das tarefas
propostas
- Autonomia
- Organização dos
trabalhos/materiais
- Atenção
/concentração

SABER E
SABER
FAZER
(40%)
SABER SER/
SABER
ESTAR
(60%)

Nível 4

- É assíduo
- É sempre pontual
- Cumpre sempre as regras
- Participa com empenho nas atividades
- Apresenta autonomia na realização das
tarefas

- Apresenta organização nos
trabalhos/materiais

Atinge plenamente as aprendizagens
essenciais das áreas de competências
definidas no PEI de acordo com o Perfil dos
alunos à saída da escolaridade obrigatória

SABER E
SABER
FAZER
(40%)
SABER SER/
SABER
ESTAR
(60%)

Nível 5

- É assíduo
- É sempre pontual
- Cumpre sempre as regras
- Participa com muito empenho nas atividades
- É sempre autónomo na realização das tarefas
- Apresenta sempre organização nos
trabalhos/materiais
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Distância

Critérios de Progressão
O aluno encontra-se abrangido por medidas adicionais, mais concretamente adaptações curriculares significativas,
ao abrigo da alínea b), do artigo nº 10, não estando sujeito ao regime de transição de ano escolar nem ao processo
de avaliação característico do regime educativo comum. A avaliação como elemento integrante e regulador da
prática educativa deve ser reajustada, sempre que necessário, nomeadamente quanto à seleção das metodologias
e recursos.
A progressão concretiza-se através da formulação de um juízo global sobre a aprendizagem realizada pelo aluno,
que dará origem, no final do ano letivo, a uma tomada de decisão sobre a progressão, retenção ou reorientação do
percurso educativo do aluno.
O aluno progride sempre que o Conselho de Turma considere que adquiriu os conhecimentos e desenvolveu as
competências necessárias para prosseguir com sucesso os seus estudos no ano subsequente, tendo em conta os
seguintes critérios de avaliação anteriormente referidos:
●

Domínio das atitudes (Saber Ser e Saber Estar) - 60% - Interesse, empenho, cumprimento de regras,
persistência, concentração/atenção, pontualidade, assiduidade, responsabilidade.

●

Domínio conhecimento e capacidades (Saber e Saber Fazer) - 40%

O aluno deverá atingir, pelo menos, a classificação de nível 3 nas várias disciplinas e/ou aprendizagens substitutivas,
assim como nas várias competências a desenvolver.
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