CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 1º CICLO - 3º ANO

Os conhecimentos, capacidades e atitudes a adquirir e a desenvolver pelos alunos de cada ciclo de ensino têm como referência as aprendizagens essenciais, os
conteúdos referidos nos programas, bem como as metas curriculares em vigor para as diversas disciplinas, homologadas pelo Ministério da Educação.
De acordo com os suportes referidos, a avaliação dos alunos do 1º ciclo tem uma vertente contínua e sistemática e fornece ao professor, ao aluno, ao
encarregado de educação e aos restantes intervenientes informação sobre a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de capacidades e atitudes, de modo a
permitir rever e melhorar o processo de trabalho.
Os critérios de avaliação/ponderações elaborados no Departamento do 1º Ciclo foram aprovados em Conselho Pedagógico e regem-se pela legislação em vigor
(Decreto Lei n.º 17/2016, de 4 de abril; Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril; Decreto Lei n.º 54/2018, de 6 de julho e Decreto Lei n.º 55/2018, de 6
de julho, Portaria n.º223-A, de 3 de agosto de 2018).

Critérios de Avaliação das Componentes Curriculares
A avaliação global por área (100%) é de 80% para o Domínio dos Conhecimentos e Capacidades e de 20% para o Domínio das Atitudes, com exceção da área
transversal de Cidadania e Desenvolvimento em que esta ponderação se encontra invertida, ou seja, 20% para o Domínio dos Conhecimentos e Capacidades e
80% para o Domínio das Atitudes.
A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e
certificação.

Nomenclatura da Avaliação Sumativa
0% - 49%
50% - 69%
70% - 89%
90% - 100%

Insuficiente
Suficiente
Bom
Muito Bom

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
(Português) – (3ºano/1ºciclo)
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: 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.

DOMÍNIOS

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS

PONDERAÇÃO (%)

PERFIL
DO
ALUNO

Oralidade

Leitura/Escrita

Educação Literária
CONHECIMENTOS
E
Escrita
CAPACIDADES
Gramática

DESCRITORES DE DESEMPENHO

Interpreta o essencial de discursos orais, realizando inferências.
Identifica diferentes intencionalidades comunicativas.
Exprime‐se com clareza e respeito pelos princípios da cooperação e da cortesia.
Expõe conhecimentos e apresenta narrações de forma coerente.
80%

Lê e distingue em diferentes tipologias textuais as suas características.
Lê textos com entoação e ritmo adequados.
Identifica o tema e o assunto do texto ou de partes do texto.
Exprime uma opinião crítica acerca do texto.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Lê integralmente diferentes tipologias textuais.
Compreende textos narrativos, poéticos e dramáticos, escutados ou lidos.
Faz a leitura dramatizada de obras literárias.
Manifesta ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados pelas histórias ouvidas ou
lidas.
Regista e organiza ideias na planificação de textos.
Redige textos de géneros variados, com coerência e correção ortográfica.
Exprime opiniões e fundamenta‐as.
-------------------------------------------------------------------Distingue sílaba tónica de átona e acento prosódico de acento gráfico. Identifica a classe
das palavras: determinante (possessivo e demonstrativo), quantificador numeral e advérbio
Conjuga verbos regulares e irregulares no presente, no pretérito perfeito e no futuro
do modo indicativo.
Reconhece a frase a partir dos seus grupos constituintes (grupo nominal e grupo verbal) e
das funções sintáticas centrais (sujeito e predicado).
Distingue tipos de frase e o valor afirmativo ou negativo dos enunciados.
Deduz significados de palavras e/ou expressões que não correspondam ao sentido literal.
Conhece a família de palavras como modo de organização do léxico.
Mobiliza adequadamente as regras de ortografia.

Autonomia, organização
e métodos de trabalho.

ATITUDES

Participação em
atividades e
aprendizagens,
individuais e coletivas.
Respeito e cumprimento
das regras estabelecidas.
Assiduidade e
Pontualidade.

Cumprimento das tarefas, incluindo os trabalhos de casa; - Organização dos espaços e dos
materiais; - Tentativa de ultrapassar, sozinho, as dificuldades; - Exposição de dúvidas e
solicitação de ajuda.

20%
(com exceção de
Cidadania e
Desenvolvimento
80%)

Interesse; - Cooperação e diálogo; - Persistência; - Responsabilidade;
Relacionamento interpessoal.
Atitude cívica individual assente em: - Respeito pelos outros (colegas, professores e
funcionários); - Respeito pelos espaços, equipamentos e materiais.
Assiduidade e pontualidade.

PROCEDIMENTO GERAIS DE AVALIAÇÃO
1) Serão utilizados os instrumentos que melhor se adeqúem ao Perfil dos Alunos, tendo em conta as competências a desenvolver e o momento avaliativo. O professor informará os alunos
sobre os instrumentos de avaliação escolhidos ficando esta informação registada no caderno do aluno.
2) Os alunos são sempre informados dos critérios de avaliação, assim como das eventuais propostas de correção.
3) As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento/ Projeto Interdisciplinar de Turma são consideradas na avaliação da disciplina.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
(Matemática) – (3ºano/1ºciclo)
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: 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.

DOMÍNIOS

CONHECIMENTOS

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS

PONDERAÇÃO (%)

PERFIL
DO
ALUNO

Números e operações

Compreende os números até à centena de milhar, formas de representação do número
e relações entre os algarismos/números.
Reconhece e memoriza relações numéricas e propriedades das quatro operações e
utiliza‐as em situações de calculo.
Calcula e faz estimativas e avalia a sua razoabilidade.
Representa números racionais não negativos na forma de fração e decimal,
relacionando‐os e utilizando‐os em diferentes contextos.

Geometria e medida

Desenha e descreve a posição de polígonos recorrendo a coordenadas.
Analisa as características e propriedades de formas geométricas bi e tridimensionais.
Mede comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massa, utilizando
e relacionando as unidades de medida.

E
80%
CAPACIDADES

DESCRITORES DE DESEMPENHO

Organização e Tratamento
de Dados

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Resolução de problemas,
Raciocínio e Comunicação

Autonomia, organização e
métodos de trabalho.
ATITUDES
Participação em atividades
e aprendizagens,
individuais e coletivas.

20%
(com exceção de
Cidadania e
Desenvolvimento
80%)

Recolhe, analisa e interpreta dados qualitativos e quantitativos
discretos utilizando diferentes representações.
Reconhece e dá exemplos de acontecimentos certos e impossíveis, e
acontecimentos possíveis.
Recolhe, analisa e interpreta dados qualitativos e quantitativos discretos
utilizando diferentes representações.
Reconhece e dá exemplos de acontecimentos certos e impossíveis, e
acontecimentos possíveis.
Cumprimento das tarefas, incluindo os trabalhos de casa; - Organização dos espaços e
dos materiais; - Tentativa de ultrapassar, sozinho, as dificuldades; - Exposição de
dúvidas e solicitação de ajuda.
Interesse; - Cooperação e diálogo; - Persistência; - Responsabilidade;
Relacionamento interpessoal.

Respeito e cumprimento
das regras estabelecidas.
Assiduidade e Pontualidade

Atitude cívica individual assente em: - Respeito pelos outros (colegas, professores e
funcionários); - Respeito pelos espaços, equipamentos e materiais.
- Assiduidade e pontualidade.
PROCEDIMENTO GERAIS DE AVALIAÇÃO

1) Serão utilizados os instrumentos que melhor se adeqúem ao Perfil dos Alunos, tendo em conta as competências a desenvolver e o momento avaliativo. O professor informará os alunos
sobre os instrumentos de avaliação escolhidos ficando esta informação registada no caderno do aluno.
2) Os alunos são sempre informados dos critérios de avaliação, assim como das eventuais propostas de correção.
3) As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento/ Projeto Interdisciplinar de Turma são consideradas na avaliação da disciplina.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
(Estudo do Meio) – (3ºano/1ºciclo)
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: 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.
DOMÍNIOS

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS

PONDERAÇÃO (%)

PERFIL
DO
ALUNO

Sociedade

80%

CONHECIMENTOS
E

CAPACIDADES
Natureza

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

DESCRITORES DE DESEMPENHO

Reconhece as unidades de tempo e relaciona datas e factos importantes para a
compreensão da história local.
Reconhece e reconstrói vestígios do passado e de uma instituição local.
Reconhece e valoriza a diversidade de etnias e culturas existentes na sua comunidade,
assim como dos diversos povos europeus.
Identifica alguns Estados Europeus, localizando‐os no mapa da Europa.
Reconhece casos de desrespeito dos direitos consagrados na Convenção sobre os Direitos
da Criança, sabendo como atuar em algumas situações, nomeadamente que pode
recorrer ao apoio de um adulto.
Reconhece as unidades de tempo e relaciona datas e factos importantes para a
compreensão da história local.
Reconhece e reconstrói vestígios do passado e de uma instituição local.
Reconhece e valoriza a diversidade de etnias e culturas existentes na sua comunidade
assim como dos diversos povos europeus.
Identifica alguns Estados Europeus, localizando‐os no mapa da Europa.
Reconhece casos de desrespeito dos direitos consagrados na Convenção sobre os Direitos
da Criança, sabendo como atuar em algumas situações, nomeadamente que pode
recorrer ao apoio de um adulto.
Conhece procedimentos de primeiros socorros em situações de
diferentes lesões do corpo.
Relaciona hábitos quotidianos com estilos de vida saudável.
Compreende que os seres vivos dependem uns dos outros, reconhecendo a importância
da preservação da Natureza.
Reconhece que os seres vivos se reproduzem e identifica características hereditárias.
Relaciona fatores do ambiente com condições indispensáveis à vida das plantas e dos
animais, a partir da realização de atividades experimentais.
Localiza, no planisfério ou no globo terrestre, as principais formas físicas da superfície da
Terra.
Distingue formas de relevo e recursos hídricos do meio local, localizando‐os em
plantas ou mapas de grande escala.
Identifica os diferentes agentes erosivos e a sua influência na paisagem da superfície

terrestre.
Relaciona os movimentos de rotação e translação da Terra com a sucessão do dia e
da noite, a existência de estações do ano e das fases da Lua.
Utiliza instrumentos de medida para orientação e localização no espaço, tendo
como referência os pontos cardeais.
Distingue as diferenças existentes entre sólidos, líquidos e gases e possível existência
de transformações reversíveis.
Tecnologia

Compara o comportamento da luz em diferentes
materiais (transparentes, translúcidos e opacos).
Estabelece uma relação de causa‐efeito decorrente da aplicação de forças
e manuseia os seus operadores tecnológicos.
Utiliza informações e simbologias como linguagem específica da tecnologia.

Sociedade/Natureza/
Tecnologia

ATITUDES

Distingue e reconhece modificações ambientais e a sua influência nos ecossistemas.
Identifica um problema ambiental ou social e propõe soluções.
Identifica alterações de um lugar quanto a aspetos naturais, sociais, culturais e
tecnológicos.
Reconhece as potencialidades da internet, utilizando as tecnologias com segurança.
Reconhece o papel dos media.
Sabe colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar resultados e
saber comunicá‐los, reconhecendo como se constrói o conhecimento.

Autonomia, organização e
métodos de trabalho.

20%

Participação em atividades
e aprendizagens,
individuais e coletivas.

(com exceção de
Cidadania e
Desenvolvimento
80%)

Respeito e cumprimento
das regras estabelecidas.
Assiduidade e Pontualidade

Cumprimento das tarefas, incluindo os trabalhos de casa; - Organização dos espaços e dos
materiais; - Tentativa de ultrapassar, sozinho, as dificuldades; - Exposição de dúvidas e
solicitação de ajuda.
Interesse; - Cooperação e diálogo; - Persistência; - Responsabilidade; Relacionamento
interpessoal.
Atitude cívica individual assente em: - Respeito pelos outros (colegas, professores e
funcionários); - Respeito pelos espaços, equipamentos e materiais.
Assiduidade e pontualidade.
PROCEDIMENTO GERAIS DE AVALIAÇÃO

1) Serão utilizados os instrumentos que melhor se adeqúem ao Perfil dos Alunos, tendo em conta as competências a desenvolver e o momento avaliativo. O professor informará os alunos
sobre os instrumentos de avaliação escolhidos ficando esta informação registada no caderno do aluno.
2) Os alunos são sempre informados dos critérios de avaliação, assim como das eventuais propostas de correção.
3) As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento/ Projeto Interdisciplinar de Turma são consideradas na avaliação da disciplina.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
(Inglês) – (3ºano/1ºciclo)
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: 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.
DOMÍNIOS

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS

Compreensão Oral

PONDERAÇÃO
(%)

PERFIL
DO ALUNO

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.

15%

COMPETÊNCIA
COMUNICATIVA E
INTERCULTURAL

Áreas temáticas e
situacionais
- Saudações e apresentações
elementares
- Identificação pessoal
- Países e nacionalidades
Família
- Numerais cardinais até 50
- Dias da semana
- Meses do ano e estações do
ano, escolar e rotinas
- Jogos
- Meios de transporte
- Tempo atmosférico
- Cores e formas
- Vestuário
- Animais de estimação
- Reconhecer elementos da sua
própria cultura, tais como
diferentes aspetos de si
próprio;
- Reconhecer características
elementares da cultura anglosaxónica.

Compreensão Escrita
15%

Interação Escrita
15%
Produção Escrita

Interação Oral

Produção Oral

15%

DESCRITORES DE DESEMPENHO

A
B
C
D
E
G
H
I
J
D
E
F

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
Matemática.
Preenche um formulário (online ou em formato papel) muito simples com informação
pessoal.
Responde a um email, chat ou mensagem de forma muito simples.
Ordena letras para escrever palavras e legendar imagens;
Ordena palavras para escrever frases;
Preenche espaços em frases simples, com palavras dadas;
Copia e escrever palavras aprendidas;
Escreve os numerais aprendidos.
Faz perguntas, dar respostas sobre aspetos pessoais
Interage com o professor, utilizando expressões/ frases muito simples, tais como formas
de cumprimentar, despedir-se, agradecer, responder sobre identificação pessoal e
preferências pessoais.
Comunica informação pessoal elementar.
Expressa-se com vocabulário simples, em situações previamente organizadas.

Diz rimas, lengalengas e canta.
Valoriza o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de aula,
Reformula a sua capacidade de comunicar, usando a linguagem corporal para ajudar a
transmitir mensagens ao outro;
Prepara, repete e memoriza uma apresentação oral como forma de ganhar confiança e
apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade
educativa.

Comunicar eficazmente em
contexto

Competência
Estratégica

Revela atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os outros e
refletir criticamente sobre o que foi dito, dando razões para justificar as suas conclusões
Demonstra atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões como please e thank
you, solicitando colaboração em vez de dar ordens ao interlocutor
Planeia, organiza e apresenta uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo.

Trabalhar e colaborar em
pares e pequenos grupos

Utilizar a literacia
tecnológica para comunicar
e aceder ao saber em
contexto

20%

Comunica com os outros a uma escala local, nacional e internacional, recorrendo a
aplicações tecnológicas para produção e comunicação online
Contribui para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao contexto
e experiências reais e quotidianas do aluno, utilizando aplicações informáticas.

Desenvolver o aprender a
aprender em contexto de
sala de aula e aprender a
regular o processo de
aprendizagem

ATITUDES

Discute e seleciona objetivos de aprendizagem comuns e individuais com o apoio do
professor.
Participa numa reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades associadas
aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos.
Utiliza dicionários de imagens.
Realiza atividades simples de auto e heteroavaliação: portefólios, diários e grelhas de
progressão e aprendizagem.

Comportamento

10%

Responsabilidade

10%

Respeita os outros.
Cumpre regras.
Respeita o material.
É assíduo.
É pontual.
Apresenta o material necessário.
Realiza as tarefas.
Cumpre os prazos.

PROCEDIMENTO GERAIS DE AVALIAÇÃO
1) Serão utilizados os instrumentos que melhor se adeqúem ao Perfil dos Alunos, tendo em conta as competências a desenvolver e o momento avaliativo. O professor informará os alunos sobre os instrumentos de
avaliação escolhidos ficando esta informação registada no caderno do aluno.
2) Os alunos são sempre informados dos critérios de avaliação, assim como das eventuais propostas de correção.
3) As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento/ Projeto Interdisciplinar de Turma são consideradas na avaliação da disciplina.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
(Educação Artística-Artes Visuais) – (3ºano/1ºciclo)
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: 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.
DOMÍNIOS

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS

PONDERAÇÃO (%)

PERFIL
DO
ALUNO

Apropriação/Reflexão

Apropria-se e reflete sobre as artes que representam o mundo real ou imaginário e que
tem a visão como principal forma de avaliação e apreensão.

CONHECIMENTOS
E

Interpretação/Comunicação

Interpreta, analisa e comunica no âmbito das artes visuais.
80%

CAPACIDADES

Experimentação/Criação
Autonomia, organização e
métodos de trabalho.

ATITUDES

Participação em atividades
e aprendizagens, individuais
e coletivas.

DESCRITORES DE DESEMPENHO

20%
(com exceção de
Cidadania e
Desenvolvimento
80%)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Experimenta e aplica técnicas e materiais com criatividade.
Cumprimento das tarefas, incluindo os trabalhos de casa; - Organização dos espaços e
dos materiais; - Tentativa de ultrapassar, sozinho, as dificuldades; - Exposição de
dúvidas e solicitação de ajuda.
Interesse; - Cooperação e diálogo; - Persistência; - Responsabilidade;
Relacionamento interpessoal.

Respeito e cumprimento das
regras estabelecidas.

Atitude cívica individual assente em: - Respeito pelos outros (colegas, professores e
funcionários); - Respeito pelos espaços, equipamentos e materiais.

Assiduidade e Pontualidade

Assiduidade e pontualidade.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
(Educação Artística-Expressão Dramática/Teatro) – (3ºano/1ºciclo)

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: 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.

DOMÍNIOS

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS

PONDERAÇÃO
(%)

PERFIL
DO
ALUNO

Apropriação/Reflexão

CONHECIMENTOS
E

CAPACIDADES

Interpretação/Comunicação

ATITUDES

Analisa os espetáculos teatrais e outras práticas performativas de diferentes estilos
emitindo opiniões e fazendo uma leitura crítica dos mesmos.
Identifica, personagens, cenários, ambientes, situações cénicas, problemas e
soluções da ação dramática.
80%

Experimentação/Criação

Autonomia, organização e
métodos de trabalho.

Participação em atividades
e aprendizagens, individuais
e coletivas.

DESCRITORES DE DESEMPENHO

20%
(com exceção de
Cidadania e
Desenvolvimento
80%)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Utiliza e recria o espaço e os objetos, em atividades de jogo dramático, situações
do dia a dia e/ou imaginárias, quer individualmente ou
em grupo, atribuindo‐lhes diversos significados.
Cria e representa personagens e situações, a partir de diferentes propostas e/ou por
iniciativa própria, materializando‐as de forma diversificada.
Promove o respeito pela diversidade cultural.
Cumprimento das tarefas, incluindo os trabalhos de casa; - Organização dos espaços e
dos materiais; - Tentativa de ultrapassar, sozinho, as dificuldades; - Exposição de
dúvidas e solicitação de ajuda.
Interesse; - Cooperação e diálogo; - Persistência; - Responsabilidade; Relacionamento
interpessoal.

Respeito e cumprimento das
regras estabelecidas.

Atitude cívica individual assente em: - Respeito pelos outros (colegas, professores e
funcionários); - Respeito pelos espaços, equipamentos e materiais.

Assiduidade e Pontualidade

Assiduidade e pontualidade.

(Educação Artística-Dança) – (3ºano/1ºciclo)

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: 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.

DOMÍNIOS

DOMÍNIOS
ESPECÍFICOS

PONDERAÇÃO
(%)

PERFIL
DO
ALUNO

Apropriação/Reflexão

Distingue e utiliza diferentes possibilidades de movimentação do corpo.
Adequa movimentos do corpo com estruturas rítmicas, integrando diferentes
elementos do Tempo e de Dinâmica.

CONHECIMENTOS
E

Interpretação/Comunicação

80%

CAPACIDADES
Experimentação/Criação
Autonomia, organização e
métodos de trabalho.

ATITUDES

Participação em atividades
e aprendizagens, individuais
e coletivas.
Respeito e cumprimento das
regras estabelecidas.
Assiduidade e Pontualidade

DESCRITORES DE DESEMPENHO

20%
(com exceção de
Cidadania e
Desenvolvimento
80%)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Reconhece os efeitos benéficos
(hábitos de vida saudável, melhoria da autoestima ...) e valor do desempenho artístico.
Interage com os colegas na apresentação da performance, recebendo e aceitando as
críticas.
Cria sequências de movimentos a partir de diferentes temáticas e situações.
Cumprimento das tarefas, incluindo os trabalhos de casa; - Organização dos espaços e
dos materiais; - Tentativa de ultrapassar, sozinho, as dificuldades; - Exposição de
dúvidas e solicitação de ajuda.
Interesse; - Cooperação e diálogo; - Persistência; - Responsabilidade; Relacionamento
interpessoal.
Atitude cívica individual assente em: - Respeito pelos outros (colegas, professores e
funcionários); - Respeito pelos espaços, equipamentos e materiais.
- Assiduidade e pontualidade.

(Educação Artística-Música) – (3ºano/1ºciclo)

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: 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.

DOMÍNIOS

DOMÍNIOS
ESPECÍFICOS

PONDERAÇÃO
(%)

PERFIL
DO
ALUNO

Apropriação/Reflexão

Desenvolve o sentido estético, aprecia e comenta as várias formas de expressão
artística musical.

CONHECIMENTOS
E
CAPACIDADES

Interpretação/Comunicação

ATITUDES

Participação em atividades
e aprendizagens, individuais
e coletivas.

Interpreta canções em grupo e a solo, utilizando a voz e instrumentos musicais.
Realiza sequências de movimentos corporais.

80%

Experimentação/Criação

Autonomia, organização e
métodos de trabalho.

DESCRITORES DE DESEMPENHO

20%
(com exceção de
Cidadania e
Desenvolvimento
80%)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Improvisa, a solo ou em grupo, pequenas sequências melódicas, rítmicas ou
harmónicas.
Cria, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, pequenas peças musicais.
Cumprimento das tarefas, incluindo os trabalhos de casa; - Organização dos espaços e
dos materiais; - Tentativa de ultrapassar, sozinho, as dificuldades; - Exposição de
dúvidas e solicitação de ajuda.
Interesse; - Cooperação e diálogo; - Persistência; - Responsabilidade; Relacionamento
interpessoal.

Respeito e cumprimento das
regras estabelecidas.

Atitude cívica individual assente em: - Respeito pelos outros (colegas, professores e
funcionários); - Respeito pelos espaços, equipamentos e materiais.

Assiduidade e Pontualidade

Assiduidade e pontualidade.

(Educação Física) – (3ºano/1ºciclo)

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: 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.

DOMÍNIOS

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS

PONDERAÇÃO
(%)

PERFIL
DO
ALUNO

Ginástica

CONHECIMENTOS
E

Jogos

Realiza habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e
em aparelhos, encadeando e ou combinando as ações com fluidez e
harmonia de movimento.
80%

CAPACIDADES
Atividades Rítmicas Expressivas

Autonomia, organização e
métodos de trabalho.

ATITUDES

Participação em atividades e
aprendizagens, individuais e
coletivas.
Respeito e cumprimento das
regras estabelecidas.
Assiduidade e Pontualidade

DESCRITORES DE DESEMPENHO

20%
(com exceção de
Cidadania e
Desenvolvimento
80%)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Participa em jogos 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.
Combina deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à
expressão de motivos ou temas combinados com os colegas e professor, de acordo com a
estrutura rítmica e melodia de composições musicais.
Cumprimento das tarefas, incluindo os trabalhos de casa; - Organização dos espaços e dos
materiais; - Tentativa de ultrapassar, sozinho, as dificuldades; - Exposição de dúvidas e
solicitação de ajuda.
Interesse; - Cooperação e diálogo; - Persistência; - Responsabilidade; Relacionamento
interpessoal.
Atitude cívica individual assente em: - Respeito pelos outros (colegas, professores e
funcionários); - Respeito pelos espaços, equipamentos e materiais.
Assiduidade e pontualidade.

(Cidadania e Desenvolvimento) – (3ºano/1ºciclo)
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: 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.

DOMÍNIOS

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS

PONDERAÇÃO
(%)

PERFIL
DO
ALUNO

Toma consciência pessoal/ individual e social/ coletiva.
Reconhece valores humanitários e éticos
(inclusão, solidariedade social, responsabilidade solidária).
Reconhece regras de convivência social (respeito, compreensão, aceitação, …).

Direitos Humanos

Educação Ambiental

20%

Identifica nos rótulos dos produtos informações sobre os seus componentes.
Reconhece práticas de proteção do ambiente natural e da biodiversidade dos ecossistemas.
Conhece o ciclo de vida os bens de consumo e adota formas de valorização dos resíduos.

CONHECIMENTOS
E
Desenvolvimento
Sustentável
CAPACIDADES
Segurança Rodoviária

Autonomia, organização e
métodos de trabalho.

ATITUDES

Participação em atividades
e aprendizagens, individuais
e coletivas.

DESCRITORES DE DESEMPENHO

80%
(com exceção de
Cidadania e
Desenvolvimento
80%)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Conhece a Política dos 5 R (reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar e responsabilizar).
Relaciona a qualidade do ar com os nossos hábitos de consumo.
Reconhece o consumo e uso responsável das energias.
Conhece energias renováveis.
Distingue diferentes tipos de agricultura e compreende as diferenças obtidas nos produtos.
Adota comportamentos de segurança do seu corpo nos diversos contextos rodoviários.
Identifica alguns sinais de trânsito.
Reconhece alguns comportamentos de risco em contextos rodoviários.
Compreende a importância de se respeitar as regras de trânsito.

Cumprimento das tarefas, incluindo os trabalhos de casa; - Organização dos espaços e
dos materiais; - Tentativa de ultrapassar, sozinho, as dificuldades; - Exposição de
dúvidas e solicitação de ajuda.
- Interesse; - Cooperação e diálogo; - Persistência; - Responsabilidade;
- Relacionamento interpessoal.

Respeito e cumprimento das
regras estabelecidas.

Atitude cívica individual assente em: - Respeito pelos outros (colegas, professores e
funcionários); - Respeito pelos espaços, equipamentos e materiais.

Assiduidade e Pontualidade

- Assiduidade e pontualidade.

PROCEDIMENTO GERAIS DE AVALIAÇÃO

1) Serão utilizados os instrumentos que melhor se adeqúem ao Perfil dos Alunos, tendo em conta as competências a desenvolver e o momento avaliativo. O professor informará os alunos
sobre os instrumentos de avaliação escolhidos ficando esta informação registada no caderno do aluno.
2) Os alunos são sempre informados dos critérios de avaliação, assim como das eventuais propostas de correção.
3) As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento/ Projeto Interdisciplinar de Turma são consideradas na avaliação da disciplina.

Critérios de Avaliação para Apoio ao Estudo e Oferta Complementar
Domínio de avaliação

Peso (%)

Empenho, interesse e participação;
Colabora nas atividades propostas;
Utiliza os recursos materiais disponíveis.

OFERTA COMPLEMENTAR

Cooperação e respeito pelos outros;
Respeita a opinião dos outros;
Contribui com as suas ideias para tarefas comuns.

100%

Capacidade de comunicação;
Intervém e participa de forma adequada.
Cumprimento de regras;
Cumpre as regras de trabalho e de convívio estabelecidas.
Nos Projetos de TIC, incluem-se também os seguintes domínios:
Aquisição e aplicação de conhecimentos;
Compreende conceitos;
Aplica conhecimentos em situações práticas;
Concretiza as tarefas propostas.
Empenho, interesse e participação;
Colabora nas atividades propostas;
Utiliza os recursos materiais disponíveis.
APOIO AO ESTUDO

Autonomia;
Toma decisões sobre o trabalho a realizar;
Organiza e manuseia os materiais necessários;
Aplica as técnicas adquiridas;
Ultrapassa as suas dificuldades;
Reflete sobre o seu processo de aprendizagem.

100%

Hábitos e métodos de estudo e trabalho;
Planifica e gere o tempo de estudo;
Recolhe, seleciona e aplica a informação.
Atenção e concentração.

Critérios de Aprovação, Transição e Progressão
Atendendo às dimensões formativa e sumativa da avaliação, a retenção deve constituir uma medida pedagógica de última instância, numa
lógica de ciclo e de nível de ensino, depois de esgotado o recurso a atividades de recuperação desenvolvidas ao nível da turma e da escola
(Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto art.º 32º, pontos 2 e 3).
Há lugar a retenção dos alunos a quem, em qualquer ano de escolaridade, tenha sido aplicado o disposto na alínea a) e b) do n.º 4 do artigo
21º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro (Portaria nº 223-A, de 3 de agosto, art.º 32, ponto 4).
Condições de Aprovação, Transição e Progressão
1º Ano No 1º ano de escolaridade não há lugar a retenção (Portaria nº 223-A, de 3 de agosto, art.º 32, ponto 9), exceto se tiver
sido ultrapassado o limite de faltas (Portaria nº 223-A, de 3 de agosto, art.º 32, ponto 4).
2ºe3º No final do 2º e 3º ano de escolaridade o aluno Não Transita se tiver obtido menção Insuficiente, cumulativamente a
Português, a Matemática.
Anos
No final do 1º ciclo do Ensino Básico, o aluno obtém a menção de Não Aprovado se estiver numa das seguintes condições:
a) Tiver obtido menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou PLNM e a Matemática.
b) Tiver obtido Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, cumulativamente, menção Insuficiente
4º Ano
em duas das restantes disciplinas. (Portaria nº 223-A, de 3 de agosto, art.º 32, ponto 6, alínea a).

