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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Departamento do Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

 

Critérios de Avaliação – 1º Ciclo (4º ano)  

 

1. Modalidades de Avaliação 

a) Avaliação Diagnóstica - A avaliação diagnóstica pode ocorrer em qualquer momento 

do ano letivo. Conduz à definição de estratégias e contribui para elaborar, adequar e 

reformular o Plano de Turma, facilitando a integração do aluno. 

 

b) Avaliação Formativa - É uma das principais modalidades de avaliação no ensino 

básico. Assume carácter contínuo e sistemático e visa a regulação do ensino e da 

aprendizagem, recorrendo à observação direta e a uma variedade de instrumentos de 

recolha de informação, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos 

em que ocorrem. 

 

c) Avaliação Sumativa - Consiste na formulação de um juízo globalizante sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens do aluno e tem como finalidades: 

 informar o aluno e o seu encarregado de educação sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens; 

 tomar decisões sobre o percurso escolar do aluno. 

 

No 1º ciclo do ensino básico a avaliação sumativa incide sobre as componentes do 

currículo de Português, Matemática, Estudo do Meio, Expressões Artísticas e Físico-Motoras e 

de Inglês, a informação resultante da avaliação sumativa materializa -se na atribuição de uma 

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

sendo acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens do 

aluno com inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na 

ficha de registo de avaliação.  

 

A avaliação é contínua, pelo que a menção qualitativa atribuída no final do ano reflete o 

desempenho do aluno ao longo do ano letivo. 
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A menção qualitativa atribuída no final de cada período pondera os domínios dos 

conhecimentos/capacidades e das atitudes: 

 Domínio Percentagem 

Conhecimentos/Capacidades 70% 

Atitudes 30% 

 

No domínio dos conhecimentos/capacidades, no final de cada período é considerada a média dos 

resultados obtidos nos instrumentos de avaliação, desde o início do ano letivo. 

2. Terminologia da Classificação 

Para além da menção qualitativa, os alunos devem ter conhecimento da percentagem 

obtida nas fichas de avaliação. 

 

 

 

 

 

  

3. Critérios de Avaliação das Atitudes 

Indicadores  

Responsabilidade (é pontual; apresenta o material necessário; empenha-se na 

realização das tarefas da aula; realiza os trabalhos de casa, quando aplicável) 

Atitudes 
(30%) 

Cooperação (colabora; partilha; trabalha em equipa) 

Autonomia (é persistente; revela capacidade de reflexão, de tomada de decisão e de 

autoavaliação) 

Comportamento (assume comportamentos assertivos na sala de aula; respeita o 

outro) 

 

Menções qualitativas Percentagens 

Insuficiente 0 % – 49 % 

Suficiente 50 % – 69 % 

Bom  70 % – 89 % 

Muito Bom 90 % - 100 % 
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4. Critérios de Avaliação de Português 

Domínio Descritores 
 

Oralidade 

 

 

Leitura 

 

 

 

Escrita 

 

 

Educação 

Literária 

Gramática 

- Compreende diferentes discursos orais; 

- Expressa-se oralmente de forma correta e clara; 

- Intervém de forma adequada ao contexto; 

- Lê de forma autónoma; 

- Lê expressivamente em voz alta; 

- Usa a leitura como forma de aprendizagem; 

- Compreende o sentido global dos textos; 

- Escreve com correção ortográfica e gramatical; 

- Produz diferentes tipos de texto; 

- Escreve textos criativos; 

- Manifesta ideias, emoções e apreciações geradas pela escuta de 

obras literárias; 

- Conhece os aspetos básicos da estrutura e uso do português padrão. 
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Instrumentos de Avaliação % 

Grelhas de Registo das Atitudes 30% 

Trabalho diário 

(grelhas de leitura, fichas de trabalho, produções 

escritas, projetos, exercícios ortográficos…) 70% 

Fichas de avaliação 
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5. Critérios de Avaliação de Matemática 

Domínio Descritores 
 

Números e Operações 

 

Geometria e Medida 

 

Organização e 
Tratamento de Dados 

- Conhece conceitos; 

- Conhece procedimentos; 

- Compreende dados; 

- Relaciona dados; 

- Resolve problemas; 

- Escolhe uma estratégia adequada; 

- Verifica o resultado; 

- Consegue utilizar a linguagem matemática. 
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Instrumentos de Avaliação % 

Grelhas de Registo das Atitudes 30% 

Trabalho diário 

(fichas de trabalho, projetos, situações 
problemáticas…) 70% 

Fichas de avaliação 
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6. Critérios de avaliação de Estudo do Meio 

Domínio Descritores 
 

Sociedade 

 

Natureza 

 

Tecnologia 

 

Sociedade, 
Natureza e 
Tecnologia 

- Conhece e compreende os conceitos; 

- Aplica o conhecimento a novas situações; 

- Interpreta figuras/esquemas/gráficos; 

- Procura informação; 

- Seleciona e regista a informação; 

- Executa experiências individualmente ou em grupo; 

- Apresenta soluções fundamentadas para diferentes problemas; 

- Analisa e infere conclusões; 

- Revela curiosidade; 

- Consegue utilizar a linguagem científica; 

- Questiona acontecimentos do dia-a-dia. 
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Instrumentos de Avaliação % 

Grelhas de Registo de Atitudes 30% 

Trabalho diário 
(fichas de trabalho, trabalhos de pesquisa, projetos, 

atividades experimentais…) 70% 

Fichas de avaliação 
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7. Critérios de avaliação das Expressões Artísticas e Físico-Motoras  

7.1 Expressão e Educação: Físico-Motora, Musical, Dramática e Plástica 

 

Devido ao caráter interdisciplinar das áreas das expressões, estas obedecerão aos 

seguintes critérios de avaliação: 
 

Domínios Descritores 
 

Criatividade 
Cria e produz trabalhos diversos. 
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Recria personagens, histórias e jogos. 

Domínio de Técnicas 

Domina as técnicas de pintura, recorte, colagem. 

Domina progressivamente a expressividade do corpo 
e da voz. 

Domina as técnicas. 

Cumprimento de instruções 
Compreende e segue as orientações dadas nas 
diferentes atividades (jogos…). 

 

 

Instrumentos de Avaliação % 

Observação direta das operações realizadas durante a execução dos 
trabalhos 

70% 
Trabalho produzido pelos alunos 

Atitudes 30% 
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8. Critérios de avaliação de Oferta Complementar 

 

No 4º ano de escolaridade desenvolve-se semestralmente o projeto “Iniciação à Programação 

no 1º ciclo do Ensino Básico”, alternando com a área do “Trabalho Experimental”.  

Descritores 
Instrumentos 
de Avaliação 

 

Revela curiosidade. 
 

 
Trabalhos 

produzidos pelos 
alunos. 

 
Observação e 

registo de 
atitudes e 

comportamentos. 
 

Observação 
direta do 
professor 

 
Autoavaliação 

e 
Heteroavaliação 

100% 

 

Segue as orientações de trabalho. 
 

Empenha-se na realização das tarefas. 

Analisa o problema e decompõe-no em partes. 

Implementa/reformula uma sequência lógica de 
resolução do problema. 

Desenvolve atividades, em grupo ou pares, de forma 
colaborativa 
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9. Critérios de avaliação de Apoio ao Estudo 

A área de Apoio ao Estudo, atendendo a que é um reforço das áreas de Português e 

Matemática, obedece aos seguintes critérios: 
 

Descritores 
Instrumentos 
de Avaliação 

 

Empenha-se na realização dos trabalhos propostos. 

Observação 
direta 

 
Observação e 

registo de 
atitudes e 

comportamentos. 
 
 

Trabalhos 
produzidos pelos 

alunos 

100% 

Segue as orientações do professor. 

Adquire métodos de trabalho com vista à autonomia. 
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10. Critérios de avaliação de Cidadania e Desenvolvimento  

Os conteúdos de Cidadania e Desenvolvimento serão trabalhados transversalmente e 

em articulação com as restantes componentes do currículo. 

Em cada domínio, serão identificadas aprendizagens essenciais, cuja modelação 

/apropriação pode variar consoante o grupo turma e as parcerias a estabelecer nos vários anos 

letivos. 

Descritores Instrumentos de Avaliação  

Manifesta interesse pelas 
tarefas/atividades/projetos. 

Observação e registo de 
atitudes e comportamentos. 

 
Observação e registo da 
participação nas aulas, 
trabalhos, atividades e 

projetos. 
 

Qualidade dos produtos. 

100% 

Participa nas tarefas/atividades/projetos. 

Demonstra autonomia na realização das 
tarefas/atividades/projetos. 

Demonstra sentido de responsabilidade na 
realização das tarefas/atividades/projetos. 

Revela respeito pelos outros. 

Demonstra integração no grupo/turma. 
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11. Critérios de avaliação de Inglês 

DOMÍNIOS  

ORALIDADE 

 Compreende expressões e frases simples 

 Interage com o professor e/ou com os colegas em situações simples, 
previamente preparadas 

 Expressa-se, com vocabulário limitado, em situações previamente 
preparadas. 

70%(2) 
 
 

LEITURA 

 Compreende frases e textos muito simples 

ESCRITA 

 Utiliza palavras conhecidas 

 Produz um texto muito simples com vocabulário muito limitado 

LÉXICO / GRAMÁTICA 
(1) 

 Conhece vocabulário simples do dia a dia 

 Conhece vocabulário, com base nos temas apresentados 

 Compreende algumas estruturas elementares do funcionamento da língua 

DOMÍNIO INTERCULTURAL 
(1) 

 Conhece-se a si e ao outro 

 Desenvolve o conhecimento do seu mundo e do mundo dos outros 

ATITUDES 

 É pontual.  

 Apresenta o material necessário. 

 Empenha-se na realização das tarefas. 

 Apresenta um comportamento adequado. 

 Participa na aula. 

 Realiza os trabalhos de casa. 

30% 

(1) Estes domínios, embora com metas próprias, são avaliados na Oralidade, na Leitura e na 
Escrita 
(2)

 Os diferentes domínios são avaliados tendo em conta as seguintes ponderações: 50% - 
oralidade; 25% - leitura; 25% - escrita;  

 
 

 

         A Diretora, 

       ______________________________ 

           (Luísa Maria Picado da Naia Sardo) 


