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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2022/2023 

PORTUGUÊS / 1º Ciclo/ 1º ANO 
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CONHECIMENTO 

 
 
 

Gramática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educação 
Literária 

 
 
 

• Revela claramente que 
compreendeu os conteúdos 
fundamentais abordados. 

 
 
• Compreende claramente 

pequenos textos narrativos 
e poemas.  

 
 
• Antecipa facilmente o 

tema com base em noções 
elementares de género. 

 
 
• Distingue claramente 

ficção de não ficção.  
 
 

• Compreende enunciados 

orais com muita facilidade 

 

• Revela que compreendeu 
os conteúdos fundamentais 
abordados 

 
 
• Compreende pequenos 

textos narrativos e poemas.  
 
 
 
• Antecipa o tema com base 

em noções elementares de 
género. 

 
 
• Distingue ficção de não 

ficção. 
 
 

• Compreende enunciados 

orais com facilidade. 

• Revela algumas 
dificuldades na 
compreensão dos 
conteúdos abordados 

 
 
• Apresenta alguma 

dificuldade na 
compreensão de pequenos 
textos narrativos e poemas.  

 
• Antecipa pontualmente o 

tema com base em noções 
elementares de género. 

 
 
•Revela ainda alguma 

dificuldade em distinguir 
ficção de não ficção. 

 

• Compreende pontualmente 

enunciados orais.  

• Revela muitas dificuldades 
na compreensão dos 
conteúdos abordados 

 
 
• Apresenta muita 

dificuldade na 
compreensão de pequenos 
textos narrativos e poemas.  

 
 • Antecipa pontualmente o 

tema com base em noções 
elementares de género. 

 
 
 

•  Ainda não distingue ficção 

de não ficção. 

 

• Revela muita dificuldade 

na compreensão de 

enunciados orais. 

COMUNICAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oralidade 

• (Re)conta claramente 
pequenas histórias. 

 
 
•Escuta e assimila 

claramente o conteúdo de 
enunciados orais 

 
 

• (Re)conta pequenas 
histórias. 

 

• Escuta e assimila o 

conteúdo de enunciados 

orais 

 
 

• (Re)conta ainda com 
alguma dificuldade 
pequenas histórias. 

 

• Escuta, mas nem sempre 

assimila o conteúdo de 

enunciados orais. 

• Ainda não (re)conta 

pequenas histórias sem 

ajuda. 

 

• Apresenta muita 

dificuldade em escutar. 
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• Expõe com rigor questões 
e/ou dúvidas pertinentes. 

 
 

• Exprime claramente 
opiniões partilhando ideias 
e sentimentos. 

 
 

• Explicita com facilidade 
regras gramaticais. 

 
 

• Expressa-se de forma clara 
e usa vocabulário 
diversificado.  

• Expõe questões e/ou 
dúvidas pertinentes. 

 
 

• Exprime opiniões 
partilhando ideias e 
sentimentos. 

 
 

• Explicita regras 
gramaticais. 

 
 
 

• Expressa-se de forma clara 
e uso vocabulário variado. 

• Expõe com alguma 

dificuldade questões e/ou 

dúvidas pertinentes. 

 

• Exprime com alguma 

dificuldade opiniões 

partilhando ideias e 

sentimentos. 

• Explicita as regras 
gramaticais, mas com 
algumas falhas pontuais. 

 

• Expressa-se de forma 
pouco clara e usa 
vocabulário pouco variado. 

• Expõe com muita 
dificuldade questões e/ou 
dúvidas pertinentes. 

 

• Ainda não exprime opiniões 
nem partilha ideias e 
sentimentos. 

 

• Ainda não explicita as 
regras gramaticais 
revelando muitas 
dificuldades. 

 

• Revela muitas dificuldades 
em expressar-se e o seu 
vocabulário é pouco 
variado. 

Leitura 

• Lê com muita facilidade 
pequenos textos com 
articulação correta e 
velocidade adequada. 

 
• Compreende muito bem o 

sentido global dos textos 
lidos 

 

• Evidencia claramente o 

gosto pela leitura. 

• Lê com facilidade. 
pequenos textos com 
articulação correta e 
velocidade adequada. 

 

• Compreende bem o sentido 

global dos textos lidos. 

 

• Evidencia gosto pela leitura 

• Lê razoavelmente frases 
ou pequenos textos com 
articulação correta. 

 
 
• Compreende, 

ocasionalmente, o sentido 
global dos textos. 

 

• Evidencia algum gosto pela 

leitura 

• Apenas lê palavras   
simples. 

  
 
 
• Demonstra pouca 

compreensão do sentido  
global dos textos. 
 

• Não evidencia gosto pela 

leitura. 

 
 
 
 
 
 
 

Escrita 

• Escreve com muita 
facilidade os fonemas/ 
grafemas e os padrões 
ortográficos nas palavras. 

 

• Escreve com facilidade  
  frases simples e textos 

curtos.   

 

• Escreve com correção 
ortográfica 

 

• Escreve com facilidade os 
fonemas/ grafemas e os 
padrões ortográficos nas 
palavras. 

 

• Escreve com alguma 

facilidade frases simples e 

textos curtos.  com 

correção ortográfica. 

• Escreve pontualmente com 

alguns erros ortográficos. 

• Escreve de forma pouco 
consistente os fonemas/ 
grafemas e os padrões 
ortográficos.  

 

• Escreve apenas frases 

simples. 

 

 

• Escreve com alguns erros 

ortográficos. 

 

• Revela muitas dificuldades 
na escrita de fonemas/ 
grafemas e dos padrões 
ortográficos nas palavras. 

 

• Ainda revela muitas 

dificuldades na escrita de 

frases simples. 

 

• Escreve com muitos erros 

ortográficos. 
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• Responde a questionários 
de forma legível e com 
gestão correta do espaço 

• Responde a questionários 
de forma legível. 

  

• Responde com alguma 

dificuldade a questionários  

• Ainda não responde a 

questionários. 

 
RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 
 

 

• Antecipa claramente o 
desenvolvimento da 
história por meio de 
inferências. 

 
• Aplica facilmente os 

conhecimentos adquiridos. 
 
 

• Demonstra muita 
autonomia, empenho e 

espírito de iniciativa. 
 
 
• Realiza com muito 

empenho e persistência as 

tarefas. 

• Antecipa o   
 desenvolvimento da história  
 por meio de inferências. 
 
 

• Aplica os conhecimentos 

adquiridos 

 
• Demonstra  
autonomia, empenho e 

espírito de iniciativa. 
 
 
• Realiza com empenho e  
  persistência as tarefas. 

 

• Antecipa pontualmente o 
desenvolvimento da 
história por meio de 
inferências. 

 

• Aplica com algumas falhas 
pontuais os conhecimentos 
adquiridos 

   

• Demonstra alguma 
autonomia, empenho e 
espírito de iniciativa. 

 
 

• Realiza com algum 
empenho e persistência as 
tarefas. 

• Apresenta muitas 

dificuldades na 

antecipação do 

desenvolvimento da 

história. 

• Aplica de forma pouco 

consistente os 

conhecimentos adquiridos 

• Ainda não demonstra 
autonomia, empenho e 
espírito de iniciativa.  

 
 

• Ainda não realiza com 

empenho e persistência as 

tarefas. 

 
PENSAMENTO 

CRÍTICO 
 

 

• Fundamenta muito bem 
ideias e opiniões de forma 
clara, revelando iniciativa 
e espírito crítico. 

 
• Revela claramente 

interesse e curiosidade 
emitindo juízo de valor, 
face aos textos ouvidos. 

 

• Fundamenta bem ideias e 
opiniões de forma clara, 
revelando iniciativa e 
espírito crítico. 

 
• Revela interesse e 

curiosidade emitindo juízo 
de valor, face aos textos 
ouvidos. 

 

• Fundamenta com alguma 
dificuldade ideias e 
opiniões revelando pouca 
iniciativa e espírito crítico. 

 
• Revela algum interesse e 

curiosidade, mas ainda 

emite juízo de valor, face 

aos textos ouvidos com 

alguma dificuldade 

• Ainda não fundamenta 
ideias e opiniões. 

 
 
 
• Revela pouco interesse e  

            curiosidade.  

PENSAMENTO 
CRIATIVO 

 

• Revela claramente 
facilidade no dizer de 
modo dramatizado trava-
línguas, lengalengas e 
poemas memorizados. 

 
 

• Revela facilidade no dizer 

de modo dramatizado 

trava-línguas, lengalengas 

e poemas memorizados. 

 

• Revela alguma dificuldade 
no dizer de modo 
dramatizado trava-línguas, 
lengalengas e poemas 
memorizados. 

 

• Ainda não diz nem 

dramatiza. trava-línguas, 

lengalengas e poemas 

memorizados. 
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RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS 

 

 
• Respeita claramente as 

normas de conduta e de 
trabalho definidas. 

 
• Colabora e debate com 

muita facilidade e de 
forma adequada com os 
colegas, aceitando pontos 
de vista diferentes. 
 

• Demonstra muita 
  responsabilidade no 

  cumprimento das tarefas 

propostas e nos prazos 

estabelecidos. 

 

• Participa facilmente de 

forma organizada na aula, 

respeitando sempre as 

regras estabelecidas. 

 

 
 

 
• Respeita as normas de 

conduta e de trabalho 
definidas. 

 
• Colabora e debate com 

facilidade de forma 
adequada com os colegas, 
aceitando pontos de vista 
diferentes. 

 
• Demonstra 
  responsabilidade no 
  cumprimento das 
  tarefas propostas e nos 

prazos estabelecidos. 
 
 
• Participa de forma 
organizada na aula, 
respeitando sempre as 

regras estabelecidas. 

 
• Respeita ocasionalmente 

as normas de conduta e de 
trabalho definido. 

 
 • Colabora e debate 

ocasionalmente de forma 
adequada com os colegas, 
aceitando pontos de vista 
diferentes. 

 
 • Demonstra alguma 

responsabilidade no 
cumprimento das tarefas 
propostas e nos prazos 
estabelecidos. 

 
 
 • Participa ocasionalmente 

de forma organizada na 
aula, mas nem sempre 
respeita as regras 
estabelecidas. 

 
• Ainda não respeita as 

normas de conduta e de 
trabalho definidas.  

 
• Ainda não colabora, nem 

debate de forma adequada 
com os colegas.  

 
 
• Ainda não demonstra 
responsabilidade no 
cumprimento das 
tarefas propostas e 
nos prazos 
estabelecidos. 
 
 
• Ainda não participa de 
forma organizada na 
aula e raramente respeita 
 as regras estabelecidas. 
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