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Critérios de Avaliação 1º Ciclo 

2020-2021 

 

A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por 

referência as Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação curricular base, com 

especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e assume 

caráter contínuo e sistemático. A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo 

global sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e 

certificação. A informação resultante da avaliação sumativa materializa-se na atribuição de 

uma menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente. 

 

Escala de Classificação: 

Classificação Menções 

0 a 19 
Insuficiente 

20 a 49 

50 a 69 Suficiente 

70 a 89 Bom 

90 a 100 Muito Bom 

 

 

No processo avaliativo são utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos 

diversificados e adequados às finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e 

ao tipo de informação a recolher, que variam em função da diversidade e especificidade 

do trabalho curricular a desenvolver com os alunos.  
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Critérios 4º Ano de Escolaridade 

Português 

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
 
 
Sistematizador/ 
organizador (A, 
B, C, I, J)  
 
 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 
 
 

Oralidade 

- Escutar para aprender e construir 
conhecimentos;  
- Utilizar técnicas para reter a 
informação;  
- Produzir um discurso oral com 
correção;  
-Produzir discursos com diferentes 
finalidades, tendo em conta a 
situação e o interlocutor;  
- Contar e recontar;  
- Participar em atividades de 
expressão oral orientada, 
respeitando regras e papéis 
específicos.  
 
Leitura e Escrita e Educação 

Literária  

- Ler com autonomia, clareza e 
entoação textos diversos;  
- Ler um texto com uma velocidade 
de leitura de, no mínimo,125 
palavras por minuto;  
- Apropriar‐se de novos vocábulos;  
- Compreender a mensagem global 
dos textos escutados e lidos;  

Compreensão 
 Seleciona informação relevante em função dos objetivos de escuta e registá-la 

por meio de técnicas diversas.  
 Distingue entre factos e opiniões, informação implícita e explícita, essencial e 

acessório, denotação e conotação. 
 
Expressão 
 Pede e toma a palavra e respeita o tempo de palavra dos outros.  
 Planeia, produzir e avaliar discursos orais breves, com vocabulário variado e 

frases complexas, individualmente ou em grupo.  
 Participa com empenho em atividades de expressão oral orientada, respeitando 

regras e papéis específicos.  
 Realiza exposições breves, a partir de planificação.  
 Usa a palavra para exprimir opiniões e partilhar ideias de forma audível, com boa 

articulação, entoação e ritmo adequados.  
 Assegura contacto visual com a audiência (postura corporal, expressão facial, 

olhar).  
 

Leitura 

 Lê textos com características narrativas e descritivas de maior complexidade, 
associados a finalidades várias e em suportes variados.  

 Distingue nos textos características do artigo de enciclopédia, da entrada de 
dicionário e do aviso (estruturação, finalidade).  

 Faz uma leitura fluente e segura, que evidencie a compreensão do sentido dos 
textos.  

 Realiza leitura silenciosa e autónoma.  

 Mobiliza experiências e saberes no processo de construção de sentidos do texto.  
 Explicita ideias-chave do texto.  
 Identifica o tema e o assunto do texto ou de partes do texto.  
 Exprime uma opinião crítica acerca de aspetos do texto (do conteúdo e/ou da 

forma).  

 

Registo de Desempenho  

(leitura, escrita) 

 

 

 

 

 

Questões de aula 

(minitestes, fichas de 

trabalho) 

 

 

 

 

 

 

Testes 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

40% 
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Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F)  
 
 
 
Criativo  
(A, C, D, J)  

 

 

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

 

 

- Organizar os acontecimentos do 
texto;  
- Relacionar o texto com 
conhecimentos anteriores e 
compreendê‐lo;  
- Monitorizar a compreensão;  
- Elaborar e aprofundar ideias e 
conhecimentos;  
- Desenvolver o conhecimento da 
ortografia;  
- Mobilizar o conhecimento da 
representação gráfica e da 
pontuação;  
- Planificar a escrita de textos;  
- Redigir corretamente;  
- Escrever textos narrativos; 
expositivos/informativos; dialogais; 
descritivos; cartas e convites;  
- Rever textos escritos;  
- Ler e ouvir ler textos literários;  
- Ler para apreciar textos literários;  
- Ler em termos pessoais;  
- Dizer e escrever, em termos 
pessoais e criativos.  
- Consultar o dicionário.  

 

 

 

Gramática 

- Conhecer propriedades das 
palavras e explicitar aspetos 
fundamentais da sua morfologia e 
do seu comportamento sintático;  
- Conhecer classes de palavras;  

Escrita 

 Escreve relatos (com situação inicial, peripécias e conclusão), com descrição e 
relato do discurso das personagens, representado por meio de discurso direto e 
de discurso indireto.  

 Utiliza processos de planificação, textualização e revisão, realizados de modo 
individual e/ou em grupo.  

 Usa frases complexas para exprimir sequências e relações de consequência e 

finalidade.  

 Supera problemas associados ao processo de escrita por meio da revisão com 
vista ao aperfeiçoamento de texto.  

 Redige textos com utilização correta das formas de representação escrita (grafia, 

pontuação e translineação, configuração gráfica e sinais auxiliares da escrita). 

Escrever textos, organizados em parágrafos, coesos, coerentes e adequados às 

convenções de representação gráfica.  
 

Educação literária 

 Ouve ler textos literários e expressa reações de leitura de modo criativo.  
 Ler integralmente narrativas, poemas e textos dramáticos.  
 Antecipa o(s) tema(s) com base em noções elementares de género (contos de fada, 

lengalengas, poemas, etc.) em elementos do paratexto e nos textos visuais 
(ilustrações).  

 Compreende a organização interna e externa de textos poéticos, narrativos e 
dramáticos.  

 Compreende recursos que enfatizam o sentido do texto (onomatopeias, 
trocadilhos, interjeições, comparações).  

 Dramatiza textos e diz em público, com expressividade e segurança, poemas 
memorizados.  

 Participa, de forma responsável e cooperante, em representações de textos 
dramáticos literários.  

 Manifesta ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados por histórias ou poemas 
ouvidos ou lidos.  

 Desenvolve um projeto de leitura em que se integre compreensão da obra, 
questionamento e motivação de escrita do autor.  

 

Gramática 

 Identifica a classe das palavras: determinante (interrogativo), preposição, 
pronome (pessoal, nas suas formas tónica e átonas, possessivo e demonstrativo).  

 Conjuga verbos regulares e irregulares no pretérito imperfeito do modo indicativo 
e no modo imperativo.  

 Reconhece diferentes processos para formar o feminino dos nomes e adjetivos.  
 Reconhece a flexão nominal e adjetival quanto ao número e grau.  
 Aplica formas átonas do pronome pessoal em frases afirmativas, em frases com 

negação e com advérbios pré-verbais.  
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- Compreender processos de 
formação e de organização do 
léxico;  
- Analisar e estruturar unidades 

sintáticas.  

 Recorre, de modo intencional e adequado, a conectores diversificados, em textos 
orais e escritos.  

 Aplica processos de expansão e redução de frases.  
 Infere o significado de palavras desconhecidas a partir da análise da sua estrutura 

interna (base, radical e afixos).  

 Deduz significados conotativos a palavras e/ou expressões que não correspondam 
ao sentido literal.  

 Compreende regras de derivação das palavras e formas de organização do léxico 
(famílias de palavras).  

 Reconhece onomatopeias.  
 Explicita regras de ortografia.  

 

Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e 

responsável, o trabalho a 

desenvolver, assim como o diverso 

material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
Participar ativa e 

adequadamente na realização de 

tarefas mostrando autonomia, 

iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados 

ao contexto escolar e cumprir 

regras estabelecidas 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; 

apresenta e utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada e 

adequada; demonstra pensamento crítico e criativo; participa em 

atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera com os outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitudes; 

desempenho nas 

atividades;) 20% 
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Matemática  

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
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Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A,B,G,I,J)  
 
 
Criativo  
(A,C,D,J)  
 
 
Crítico/ 
Analítico  
(A,B,C,D,G)  
 
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Números e Operações 

- Reconhecer que se poderia prosseguir a 
contagem indefinidamente introduzindo 
regras de construção análogas às 
utilizadas para a contagem até um 
milhão;  
- Efetuar divisões inteiras;  
- Simplificar frações;  
- Multiplicar e dividir números racionais 
não negativos;  
- Representar números racionais por 
dízimas;  
- Resolver situações problemáticas;  
- Revelar raciocínio matemático.  

 

 

 

 

 

 

 

 Lê e representa números no sistema de numeração decimal até ao milhão, 
identifica o valor posicional de um algarismo e relaciona os valores das 
diferentes ordens e classes.  

 Compara e ordena números naturais, realiza estimativas do resultado de 
operações e avalia a sua razoabilidade.  

 Reconhece relações numéricas e propriedades das operações e utiliza-as 
em situações de cálculo.  

 Reconhece e memoriza factos básicos da multiplicação e da divisão.  
 Calcula com números racionais não negativos na representação decimal, 

recorrendo ao cálculo mental e a algoritmos.  
 Representa números racionais não negativos na forma de fração, decimal 

e percentagem, estabelece relações entre as diferentes representações e 
utiliza-os em diferentes contextos, matemáticos e não matemáticos. 

 Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas com números 
racionais não negativos, em contextos matemáticos e não matemáticos, e 
avalia a plausibilidade dos resultados.  

 Reconhece regularidades em sequências e em tabelas numéricas, e 
formula e testa conjeturas.  

 Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explica raciocínios, 
procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem 
próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia).  

 Desenvolve interesse pela Matemática e valoriza o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e 
social.  

 Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos 
matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regula a sua 
aprendizagem.  

 Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações 
que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em 
sociedade.  

 

Registo de Desempenho  

 

 

 

 

 

 

Questões de aula 

(minitestes, fichas de 

trabalho) 

 

 

 

 

 

 

Testes 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

40% 
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Sistematizador/ 
Organizador 
 (A, B, C, I, J)  
 
Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, F)  
 
 
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)  

 

 

 

Geometria e Medidas 

 

- Situar-se e situar objetos no espaço;  
- Identificar e comparar ângulos;  
- Reconhecer propriedades geométricas;  
- Medir comprimentos e áreas;  
- Medir volumes e capacidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Organização e Tratamento de Dados 

- Analisar dados representados de 
diversas formas;  
- Representar conjuntos de dados de 
diversas formas;  
- Resolver situações problemáticas 
simples;  
- Aplicar técnicas elementares de 

pesquisa, organização e tratamento de 

dados.  

 Desenha e descreve a posição de polígonos (triângulos, quadrados, 
retângulos, pentágonos e hexágonos) recorrendo a coordenadas, em 
grelhas quadriculadas.  

 Identifica ângulos em polígonos e distingue diversos tipos de ângulos (reto, 
agudo, obtuso, raso).  

 Identifica propriedades de figuras planas e de sólidos geométricos e faz 
classificações, justificando os critérios utilizados.  

 Mede comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas, utilizando e 
relacionando as unidades de medida do SI e faz estimativas de medidas, 
em contextos diversos.  

 Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas envolvendo 
grandezas e propriedades das figuras geométricas no plano e no espaço, 
em contextos matemáticos e não matemáticos, e avalia a plausibilidade 
dos resultados.  

 Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explica raciocínios, 
procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem 
próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia). 

 Desenvolve interesse pela Matemática e valoriza o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e 
social.  

 Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos 
matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regula a sua 
aprendizagem.  

 Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações 
que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em 
sociedade.  

 

 Analisa e interpreta informação de natureza estatística representada de 
diversas formas.  

 Reconhece e dá exemplos de acontecimentos certos e impossíveis, e 
acontecimentos possíveis (prováveis e pouco prováveis).  

 Resolve problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em 
contextos familiares variados.  

 Planeia e conduz investigações usando o ciclo da investigação estatística 
(formula questões, escolhe métodos de recolha de dados, seleciona 
formas de organização e representação de dados, analisa e conclui). 

 Comunica raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando linguagem 
própria da estatística, baseando-se nos dados recolhidos e tratados.  

 Desenvolve interesse pela Matemática e valoriza o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e 
social.  
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 Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos 
matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regula a sua 
aprendizagem.  

 Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações 
que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em 
sociedade.  

 

Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente 

A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e 

responsável, o trabalho a desenvolver, 

assim como o diverso material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
Participar ativa e adequadamente na 

realização de tarefas mostrando 

autonomia, iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados ao 

contexto escolar e cumprir regras 

estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; 

apresenta e utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada 

e adequada; demonstra pensamento crítico e criativo; participa em 

atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera com os 
outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitudes; 

desempenho nas 

atividades;) 
20% 
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Estudo do Meio 

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, 
instrumentos e 

procedimentos a 
mobilizar na 
recolha de 
informação 

Ponderação 

 

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

- Reconhecer a existência dos ossos, 
músculos, pele e respetivas funções;  
-Conhecer regras de segurança 
(exposição ao sol; primeiros 
socorros; incêndios; sismo);  
- Pesquisar sobre o passado de uma 
instituição local, recorrendo a 
diferentes fontes de informação;  
- Conhecer personagens, factos da 
história nacional e aspetos da vida 
quotidiana com relevância para o 
meio local e que se relacionam com 
os feriados nacionais;  
- Localizar factos e datas no friso 
cronológico;  
- Conhecer unidades de tempo: 
século;  
- Reconhecer símbolos nacionais;  
- Reconhecer aspetos físicos do 
meio (condensação, solidificação, 
precipitação; lençóis de água, 
nascentes, cursos de água);  
- Reconhecer a forma da Terra;  
- Representar os aspetos da Lua nas 
diversas fases;  
- Identificar aspetos físicos de 
Portugal (rios e elevações);  

Sociedade 

 Constrói um friso cronológico com os factos e as datas relevantes da História de Portugal, 
destacando a formação de Portugal, a época da expansão marítima, o período filipino e 
a Restauração, a implantação da República e o 25 de Abril.  

 Conhece personagens e aspetos da vida em sociedade relacionados com os factos 
relevantes da história de Portugal, com recurso a fontes documentais.  

 Relaciona a Revolução do 25 de Abril de 1974 com a obtenção de liberdades e direitos.  
 Reconhece a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos para a 

construção de uma sociedade mais justa.  
 Conhece o número de Estados pertencentes à União Europeia, localizando alguns 

estados-membros num mapa da Europa.  
 Reconhece a existência de fluxos migratórios, temporários ou de longa duração, 

identificando causas e consequências para os territórios envolvidos.  
 

Natureza 

 Descreve, de forma simplificada, e com recurso a representações, os sistemas digestivo, 
respiratório, circulatório, excretor e reprodutivo, reconhecendo que o seu bom 
funcionamento implica cuidados específicos.  

 Conhece algumas modificações biológicas e comportamentais que ocorrem na 
adolescência.  

 Reconhece mecanismos simples de defesa do organismo, por exemplo, a pele como 
primeira barreira de proteção e de prevenção de doenças.  

 Identifica plantas e animais em vias de extinção ou mesmo extintos, investigando as 
razões que conduziram a essa situação.  

 Localiza o planeta Terra no Sistema Solar, representando-o de diversas formas.  
 Utiliza representações cartográficas, a diferentes escalas (em suporte de papel ou digital), 

para localizar formas de relevo, rios, lagos e lagoas em Portugal.  
 Compara diferentes formas de relevo de Portugal, através de observação direta ou 

indireta (imagens fixas ou animadas), de esquemas e de mapas hipsométricos, utilizando 
vocabulário geográfico adequado.  

 

Registo de 

Desempenho  

(trabalhos, 

pesquisas, fichas 

de trabalho, 

questionário…) 

 

 

 

 

 

 

 

Testes 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

40% 
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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)  
 
Autoavaliador  
(transversal às 
áreas)  

 

 

- Conhecer alguns aspetos da costa;  
- Localizar continentes e oceanos no 
globo e no planisfério;  
- Reconhecer aglomerados 
populacionais;  
- Identificar e localizar no mapa as 
cidades do seu distrito;  
- Localizar no mapa de Portugal: 
aspetos da costa, arquipélagos, 
ilhas, capital do país e capital de 
Portugal;  
- Estabelecer relações de localização 
entre Portugal e a Europa e o 
Mundo;  
- Reconhecer propriedades de 
materiais e objetos de uso corrente 
e fatores que influenciam o seu 
estado físico;  
- Conhecer os diferentes estados da 
água e fatores que influenciam a 
alteração dos mesmos;  
- Conhecer as diferentes utilizações 
da energia elétrica;  
- Reconhecer a pressão atmosférica 
como a força que o ar exerce sobre 
objetos;  
- Identificar diferentes tipos de sons 
e suas fontes;  
- Conhecer e aplicar alguns cuidados 
na utilização e conservação de 
objetos em situações concretas;  
- Reconhecer as principais 
atividades produtivas nacionais;  
- Reconhecer a importância e 
formas de promoção da qualidade 
da qualidade do ambiente;  
- Identificar alguns desequilíbrios 
ambientais.  

 Utiliza diversos processos para referenciar os pontos cardeais (posição do Sol, bússola, 

estrela polar), na orientação, localização e deslocação à superfície da Terra.  

 Reconhece alguns fenómenos naturais (sismos, vulcões, etc.) como manifestações da 
dinâmica e da estrutura interna da Terra e como agentes modificadores da paisagem.  

 Recolhe amostras de rochas e de solos agrupando-as de acordo com as suas propriedades 
(cor, textura, dureza, cheiro, permeabilidade) e exemplificar a sua aplicabilidade.  

 Descreve diversos tipos de uso do solo da sua região (áreas agrícolas, florestais, 
industriais ou turísticas), comparando com os de outras regiões.  

 Reconhece de que forma a atividade humana interfere no oceano (poluição, alterações 

nas zonas costeiras e rios, etc.).  
 

Tecnologia 

 Compara diversos materiais, por exemplo, através dos circuitos elétricos, indicando se 
são isoladores ou condutores elétricos, e discutir as suas aplicações, bem como as regras 
de segurança na sua utilização.  

 Identifica objetos tecnológicos (analógicos e digitais), utilizados no passado e no 

presente, relacionando-os com os materiais utilizados no seu fabrico, para constatar 

permanências e evoluções.  

 Reconhece a importância da evolução tecnológica para a evolução da sociedade, 
relacionando objetos, equipamentos e soluções tecnológicas com diferentes 
necessidades e problemas do quotidiano (previsão/mitigação da ocorrência de 
catástrofes naturais e tecnológicas, saúde, telecomunicações, transportes, etc.).  

 Produz soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de materiais 

(catavento, forno solar, etc).  
 

Sociedade, Natureza e Tecnologia  

 Reconhece e valorizar o património natural e cultural - local, nacional, etc.- identificando 

na paisagem elementos naturais (sítios geológicos, espaços da Rede Natura, etc.) e 

vestígios materiais do passado (edifícios, pontes, moinhos e estátuas, etc.), costumes, 

tradições, símbolos e efemérides.  

 Relaciona a distribuição espacial de alguns fenómenos físicos (relevo, clima, rede 

hidrográfica, etc.) com a distribuição espacial de fenómenos humanos (população, 

atividades económicas, etc.) a diferentes escalas.  

 Relaciona o aumento da população mundial e do consumo de bens com alterações na 
qualidade do ambiente (destruição de florestas, poluição, esgotamento de recursos, 
extinção de espécies, etc.), reconhecendo a necessidade de adotar medidas individuais e 
coletivas que minimizem o impacto negativo.  

 Utiliza as tecnologias de informação e comunicação com segurança, respeito e 
responsabilidade, tomando consciência de que o seu uso abusivo gera dependência 
(jogos, redes sociais, etc.).  

 Sabe colocar questões, levanta hipóteses, faz inferências, comprova resultados e sabe 
comunicá-los, reconhecendo como se constrói o conhecimento.  



150710 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO NUNES 
Arcozelo – BARCELOS 

 

 

Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde e 

ambiente A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e 

responsável, o trabalho a 

desenvolver, assim como o diverso 

material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
Participar ativa e 

adequadamente na realização de 

tarefas mostrando autonomia, 

iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados 

ao contexto escolar e cumprir 

regras estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; apresenta 

e utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada e adequada; 

demonstra pensamento crítico e criativo; participa em atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota comportamentos 
adequados e de respeito mútuo; coopera com os outros 

 

 

 

 Grelha de 

observação 

(comportamento/a

titudes; 

desempenho nas 

atividades;) 

20% 
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Expressões Artísticas e Físico-Motoras 

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/  
sabedor/culto/ 
informado  
(A, B, G, H, I, J)  
Criativo  
(A, C, D,H, J)  
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 
Comunicador / 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 

Música 
- Cantar utilizando diversas técnicas vocais simples;  
- Identificar e produz sons e ritmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramática 
- Explorar diferentes formas e atitudes corporais;  
- Aliar gestos e movimentos ao som;  
- Mimar atitudes, gestos e ações;  
- Participar em jogos de expressão dramática.  

 

 Música 

Jogos de exploração: voz, corpo, instrumentos: 

 Reproduz vocalmente motivos e frases melódicas de uma canção 
mediante um modelo. 

 Identifica e reproduz sons. 

 Diz rimas e lengalengas. 

 Canta canções. 

 Experimenta sons vocais. 

 Reproduz pequenas melodias. 

 Movimenta-se livremente a partir de sons vocais e instrumentais, 
melodias e canções. 

 Utiliza diferentes maneiras de produzir sons: com a voz, com 
percussão corporal, com objetos. 

 Utiliza instrumentos musicais. 
 

Experimentação, desenvolvimento e criação musical: 

 Identifica sons e ambientes/texturas sonoras do meio próximo e da 
natureza. 

 Identifica e marca a pulsação e/ou ritmo de lengalengas, canções, 
melodias e danças. 

 Reproduz com a voz ou com instrumentos: sons isolados, motivos, 
frases, canções e melodias. 

 Participa em danças. 
 

Teatro/dança 

Jogos de exploração: corpo, voz, espaço, objetos: 

 Explora as possibilidades motoras e expressivas do corpo em 
diferentes atividades de movimento livre ou orientado, 
execução/reprodução gestual, mímica, criação de personagens… 

 Movimenta-se de forma livre e pessoal, sozinho e aos pares. 

 

Registo da execução/ 

participação  

 

 

 

 

 

 

 

Registo de Trabalhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

40% 
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Cuidador de si e 
do outro  
(B, E, F, G)  

Participativo/ 

colaborador (B, 

C, D, E, F) 

Sistematizador/ 

organizador (A, 

B, C, I, J) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plástica 
- Ilustrar temas e situações;  
- Expressar-se livre e criativamente;  
- Aplicar diversas técnicas de desenho, pintura,  
colagem e dobragem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utiliza atitudes de imobilidade/mobilidade, 
contração/descontração, tensão/ /relaxamento. 

 Explora a respiração torácica e abdominal. 

 Explora o movimento global do seu corpo da menor à maior 
amplitude. 

 Explora os movimentos segmentares do corpo e improvisar cenas, 
imitando pessoas em situação de jogo. 

 Explora a emissão sonora. 

 Explora o espaço circundante e formas de se deslocar. 

 Explora as qualidades físicas dos objetos, utilização, transformação. 

 Utiliza máscaras, fantoches. 
 

Jogos dramáticos: 

 Utiliza espontaneamente, atitudes, gestos e movimentos. 

 Reage espontaneamente, por gestos/movimentos a sons; palavras, 
ilustrações, atitudes e gestos. 

 Mima gestos, atitudes, comportamentos e posturas. 
 

Atividades rítmicas expressivas (dança): 

 Combina movimentos locomotores e não locomotores pessoais ou 
orientados para corresponder à marcação dos compassos, à 
marcação rítmica. 

 

Artes Visuais 

Descoberta e organização progressiva de volumes: 

 Cria composições plásticas/visuais, bi e tridimensionais, através de 
modalidades expressivas diversas. 

 Explora e tira partido da resistência e plasticidade de diferentes 
materiais. 

 Distingue as semelhanças e diferenças de objetos quanto à forma e 
tamanho. 

 Cria objetos lúdicos. 

 Faz e desmancha construções. 

 Constrói máscaras e adereços. 

 Modela usando apenas as mãos. 
 

Descoberta e organização progressiva de superfícies: 

 Cria desenhos e pinturas de expressão livre explorando várias 
possibilidades técnicas. 

 Explora possibilidades técnicas de: mão, paus, lápis de cor, de 
grafite, de cera, marcadores, tintas, pincéis, … em diferentes 
suportes. 

 Ilustra de forma pessoal. 
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Ed. Física 
- Participar com empenho no aperfeiçoamento da 
sua habilidade nos diferentes tipos de atividades;  
- Participar em jogos cumprindo as regras definidas;  
- Coopera com os companheiros nos jogos e 
exercícios;  
- Cooperar com os companheiros nos jogos e 
exercícios.  

 Cria frisos de cores. 

 Contorna objetos, formas, pessoas. 

 Desenha sobre um suporte previamente preparado. 
 

Exploração de técnicas diversas de expressão: 

 Realiza composições com recortes, colagem, dobragem explorando 
diversos materiais. 

 Utiliza a técnica de impressão com diferentes elementos. 

 Elabora tecelagens com diferentes materiais. 
 
 
Em percursos diversificados e em combinações, realizar as habilidades 
gímnicas básicas da GINÁSTICA, relativas aos 3.º e 4.º anos e ao 4.º ano 
de escolaridade, em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, 
encadeando e/ou combinando as ações com fluidez e harmonia de 
movimento.  
Participa nos JOGOS, relativos aos 3.º e 4.º anos e ao 4.º ano de 
escolaridade, ajustando a iniciativa própria e as qualidades motoras na 
prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu 
objetivo, realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas 
fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos em jogos 
coletivos com bola, jogos de perseguição, jogos de oposição e jogos de 
raquete.  
 
O aluno deve ficar capaz de demonstrar as habilidades de uma das 
seguintes subáreas:  
SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS  
Combina deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios 
das ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (DANÇA), relativos aos 3.º e 
4.º anos e ao 4.º ano de escolaridade, adequados à expressão de 
motivos ou temas combinados com os colegas e com o professor, de 
acordo com a estrutura rítmica e melodia de composições musicais, 
em situação de exploração do movimento a pares, de exercitação e de 
criação.  
SUBÁREA PATINAGEM  
Realiza as habilidades da PATINAGEM, relativas ao 3.º e 4.º anos de 
escolaridade, patinando com equilíbrio e segurança, ajustando as suas 
ações, no sentido de orientar o seu deslocamento com 
intencionalidade e oportunidade na realização de percursos variados.  
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Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente 

A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e responsável, o 

trabalho a desenvolver, assim como o diverso 

material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e iniciativa 
 
Participar ativa e adequadamente na realização 

de tarefas mostrando autonomia, iniciativa e 

espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em contexto 
escolar 
 
Adotar comportamentos adequados ao contexto 

escolar e cumprir regras estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros 

registos; apresenta e utiliza adequadamente o material 

escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma 

organizada e adequada; demonstra pensamento crítico e 

criativo; participa em atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera 
com os outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitud

es; desempenho nas 

atividades;) 

20% 
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Apoio ao Estudo 

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Criativo/ 
Expressivo  
(A, C, D, J)  
 
Indagador/ 
Investigador 
 (A, B, C, D, F, H, 
I, J)  
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
Sistematizador/ 
organizador (A, 
B, C, I, J)  
 
Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F) 

  

Pesquisa, tratamento e seleção de 

informação: 

- Pesquisar, tratar e selecionar 

informação. 

 

Capacidade de comunicar: 

- Comunicar de forma clara. 

 

 

Aplicação de conhecimentos: 

-Realizar as tarefas sem ajuda contínua;  

-Cumprir as tarefas propostas; 

-Adotar métodos de estudo e trabalho. 

 
 

 Organizar os seus materiais e o espaço de trabalho. 
 Capacitar para uma aprendizagem mais autónoma, criativa, participativa 

e responsável. 
 Consultar com correção manuais escolares e outras fontes de informação. 
 Identificar e analisar estratégias de estudo de acordo com as 

características individuais. 
 Aumentar a autoestima e autoconfiança. 
 Desenvolver competências sociais: respeito pelos outros, cooperação e 

comunicação. 
 Conhecer e aplicar regras de trabalho e de responsabilidade no sentido de 

alcançar melhores prestações. 
 Cumprir as tarefas que lhe são atribuídas. 
 Denotar equilíbrio aquando das suas intervenções. 
 Recolher, selecionar e organizar informação. 
 Aplicar estratégias de resolução. 
 Identificar e exprimir com clareza as suas dúvidas e dificuldades. 
 Identificar e analisar estratégias de estudo de acordo com as 

caraterísticas individuais. 
 Ouvir explicações com atenção. 
 Desenvolver a iniciativa, a persistência, a responsabilidade e a 

criatividade. 
 Aumentar a autoestima e autoconfiança. 
 Desenvolver o gosto pelo trabalho e pelo estudo. 
 Orientar os alunos na escolha de livros. 
 Desenvolver a expressão oral através da participação em diálogos e 

debates. 
 Motivar os alunos para a escrita de textos. 
 Explorar jogos para o desenvolvimento da leitura e escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registo de Desempenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 
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 Incluir jogos didáticos como elemento motivador para o desenvolvimento 
da capacidade de concentração, memorização e competências 
matemáticas. 

 Treinar o raciocínio lógico. 
 Explorar diferentes formas de resolução de situações problemáticas. 
 Orientar e ajudar os alunos a fazer pesquisas simples sobre temas 

trabalhados.  
 Criar, em pequeno grupo, um vídeo (ou uma apresentação multimédia) 

sobre uma pesquisa efetuada, para resposta a um desafio temático 
proposto anteriormente. 

 Desenvolver trabalhos escolares com recurso a ferramentas digitais. 
 Utilizar recursos digitais. 
 Aplicar conhecimentos adquiridos em novas situações. 

 

Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente 

A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e 

responsável, o trabalho a desenvolver, 

assim como o diverso material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
Participar ativa e adequadamente na 

realização de tarefas mostrando 

autonomia, iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados ao 

contexto escolar e cumprir regras 

estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; 

apresenta e utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada 

e adequada; demonstra pensamento crítico e criativo; participa em 

atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera com os 
outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitudes; 

desempenho nas 

atividades;) 
20% 
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Oferta Complementar 

Descritores do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
C

a
p

a
ci

da
d

es
 

 
Descritores de Desempenho Aprendizagens Essenciais 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a 

mobilizar na recolha de 
informação 

Ponderação 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Criativo/ 
Expressivo  
(A, C, D, J)  
 
Indagador/ 
Investigador  
 (A, B, C, D, F, H, 
I, J)  
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
Sistematizador/ 
organizador 
 (A, B, C, I, J)  
 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F) 
 
 

  

- Pesquisar e selecionar de informação. 

 

- Trabalhar cooperativamente. 

 

- Revelar capacidade crítica e reflexiva. 

 

- Revelar capacidade de comunicar. 

 

- Aplicar conhecimentos. 

 

- Revelar atitudes de cidadania. 

 

A EDUCAÇÃO PARA OS DIREIROS HUMANOS 

 Estimula o desenvolvimento de uma consciência social.  

 Promove a identificação de necessidades na comunidade. 

 Vivencia realidades do seu meio e da escola. 

 Reconhece e aceita as diferenças entre as pessoas. 

 Partilha e conhece a sua e outras culturas. 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

   Compreende a diferença entre o necessário e o supérfluo. 
 Relaciona despesas e rendimentos. 

 Avalia os riscos e incertezas no plano financeiro. 

 Caracteriza meios de pagamento. 

 Compreende o funcionamento da conta de depósito à ordem. 

 Caracteriza empréstimos. 

 Indica características do sistema financeiro. 

 Caracteriza seguros. 

 Sabe o que é a poupança e quais os seus objetivos 

 Compreende a importância da ética nas questões financeiras 

 Sabe que existem direitos e deveres relativamente às questões financeiras 
 

SEGURANÇA RODOVIÁRIA 

 Analisa criticamente o ambiente rodoviário e adotar atitudes e 

comportamentos sociais e cívicos adequados. 

 Promove o andar a pé em segurança, identificando, conhecendo e adotando 

comportamentos adequados. 

 Promove a utilização da bicicleta em segurança, identificando, conhecendo 

e adotando comportamentos adequados. 

 

 

 

 

Registo de Desempenho 

 

 

 

 

 

Registo de apresentação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

30% 
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 Promove a utilização do transporte público em segurança, identificando, 

conhecendo e adotando comportamentos adequados. 

 Identifica comportamentos adequados e inadequados e adota 

comportamentos seguros, enquanto passageiro de veículo automóvel 

ligeiro. 

 

Relacionamento 

interpessoal 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

Bem-estar, saúde 

e ambiente 

A
ti

tu
d

es
 

Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e 

responsável, o trabalho a desenvolver, 

assim como o diverso material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
Participar ativa e adequadamente na 

realização de tarefas mostrando 

autonomia, iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados ao 

contexto escolar e cumprir regras 

estabelecidas. 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; 

apresenta e utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada 

e adequada; demonstra pensamento crítico e criativo; participa em 

atividades. 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota 
comportamentos adequados e de respeito mútuo; coopera com os 
outros 

 

 

 

 Grelha de observação 

(comportamento/atitudes; 

desempenho nas 

atividades;) 
20% 
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Perfil de desempenho/ nível de operacionalização 

Conhecimentos e Capacidades 

0-49% 50-69% 70-89% 90-100% 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

O aluno não desenvolveu aptidões 

suficientes na aprendizagem de 

acordo com os objetivos 

estabelecidos na programação 

definida no ano de escolaridade 

relativamente a: conhecimentos e 

capacidades. 

O aluno desenvolveu aptidões que lhe 

permitem progressos na aprendizagem 

de acordo com os objetivos estabelecidos 

na programação definida no ano de 

escolaridade relativamente a: 

conhecimentos e capacidades. 

O aluno revelou autonomia e segurança na 

escolha, aplicação e utilização da 

informação e das técnicas de acordo com os 

objetivos estabelecidos na programação 

definida no ano de escolaridade 

relativamente a: conhecimentos e 

capacidades. 

O aluno revelou grande 

capacidade e eficácia na 

utilização e aplicação das 

aquisições feitas de acordo com 

os objetivos estabelecidos na 

programação definida no ano de 

escolaridade relativamente a: 

conhecimentos e capacidades. 

Atitudes 

O aluno não revelou atitudes 
suficientemente adequados de 
acordo com as regras e no que 
respeita a:  
Pontualidade e assiduidade; 
Regras estabelecidas dentro e fora da 
sala de aula; 
Cumprimento de prazos e tarefas; 
Autonomia e responsabilidade na 
realização das tarefas; 
Colaboração em tarefas e trabalho de 
grupo;  
Respeito pelos outros e pela sua 

opinião. 

O aluno revelou consciência cívica de 
acordo com as regras e no que respeita 
a:  
Pontualidade e assiduidade; 
Regras estabelecidas dentro e fora da 
sala de aula;  
Cumprimento de prazos e tarefas;  
Autonomia e responsabilidade na 
realização das tarefas;  
Colaboração em tarefas e trabalho de 
grupo; 
Respeito pelos outros e pela sua opinião. 

O aluno revelou grande maturidade e 
consciência cívica de acordo com as regras 
e no que respeita a:  
Pontualidade e assiduidade; 
Regras estabelecidas dentro e fora da sala 
de aula;  
Cumprimento de prazos e tarefas;  
Autonomia e responsabilidade na realização 
das tarefas;  
Colaboração em tarefas e trabalho de 
grupo;  
Respeito pelos outros e pela sua opinião. 

O aluno revelou grande 
maturidade e consciência cívica, 
autonomia e organização de 
acordo com as regras e no que 
respeita a:  
Pontualidade e assiduidade; 
Regras estabelecidas dentro e 
fora da sala de aula;  
Cumprimento de prazos e tarefas  
Autonomia e responsabilidade na 
realização das tarefas;  
Colaboração em tarefas e 
trabalho de grupo;  
Respeito pelos outros e pela sua 

opinião. 

Departamento do 1º Ciclo, 
Ano letivo 2020-2021 

A Coordenadora de Departamento, 
Isabel Puga 


