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A avaliação assume-se como um processo contínuo que serve para aprender e para ensinar 

melhor, ou seja, não se restringe à atribuição de menções, sejam elas de caráter 

quantitativo ou qualitativo. A essência da avaliação não é a atribuição de menções nem de 

classificações. Serve essencialmente para adequar estratégias e encontrar soluções que 

levem ao sucesso. 

Quer a avaliação formativa, quer a avaliação sumativa são elementos-chave no 

desenvolvimento do sucesso educativo. Neste sentido, fazem parte integrante do ensino e 

da aprendizagem, contribuindo para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem, 

uma vez que tomam em consideração: 

• a autoavaliação e autorregulação das aprendizagens por parte dos alunos; 

• a utilização de uma diversidade de estratégias e instrumentos de avaliação; 

• a participação dos alunos e de diversos intervenientes no processo de 

avaliação; 

• a transparência de procedimentos; 

• o feedback que os professores devem proporcionar aos alunos de forma 

sistemática. 

• os progressos realizados pelo aluno; 

• as características individuais de cada um; 

• as limitações/necessidades educativas especiais de carácter permanente, 

devidamente comprovadas por técnicos da área da educação especial e/ou da 

saúde; 

 
Os modos de avaliação, seja esta formativa ou sumativa, deverão ser adequados à 

diversidade das aprendizagens que se pretendem promover e à natureza de cada uma 

delas, em consonância com o “Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória”. Os 

instrumentos de recolha de informação poderão ser fichas de verificação, fichas de 

avaliação, ou outros que os docentes considerem adequados à clarificação quer para o 

aluno, quer para o professor, do ponto em que se encontra determinada aprendizagem. 

A avaliação sumativa distingue-se da formativa apenas e só porque permite que a 

informação recolhida se traduza na atribuição de uma menção qualitativa e permite a 

tomada de decisões no final de ciclo. 

As menções a atribuir serão de Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito bom. 

https://dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_Imagens/perfil_do_aluno.pdf
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

Recolhe elementos que fundamentem o processo de ensino e de aprendizagem que 

facilitem a integração escolar e orientem o aluno, sendo de especial importância ser 

realizada no início de ciclo/ano, assim como, sempre que seja necessária a definição de 

planos didáticos ou de estratégias pedagógicas. 

 
 

AUTOAVALIAÇÃO FORMAL (3º e 4º anos) 

No âmbito da regulação do ensino e das aprendizagens, a autoavaliação será realizada no 

final de cada semestre. 

 
 

FICHAS DE AVALIAÇÃO 

As fichas de avaliação final de cada semestre são mais um instrumento de verificação a 

tomar em consideração na avaliação dos alunos. 

As classificações das fichas de avaliação serão expressas de forma quantitativa de 0% 

a 100% e qualitativa de acordo com a seguinte grelha: 

 

Insuficiente 0 % a 49 % 

Suficiente 50 % a 69 % 

Bom 70 % a 89 % 

Muito Bom 90 % a 100 % 

 

 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO 
 

No contexto do “Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória”, serão avaliadas as 

competências transversais, a par com as aprendizagens curriculares, promovendo-se desta 

forma uma avaliação essencialmente formativa que tenha sobretudo em conta o 

desenvolvimento global dos alunos e as suas especificidades. 

 

Assim, a avaliação global do aluno será o resultado de todo o trabalho realizado pelo aluno 

tendo como estrutura enquadrante as competências previstas nos perfis de desempenho. 
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RETENÇÃO DE ALUNOS: 

Caso o aluno não adquira os conhecimentos predefinidos que, fundamentadamente, 

comprometam a aquisição dos conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades 

definidas para um ano de escolaridade, o professor titular de turma, ouvido o conselho de 

docentes, pode, a título excecional, determinar a retenção do aluno no mesmo ano de 

escolaridade. Esta decisão deverá ser ponderada, não só tendo em consideração o perfil do 

aluno e as competências adquiridas, mas também, a sua integração no ano seguinte com 

vista a garantir que o aluno efetivamente beneficiará com a referida retenção. 

 
 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania visa o desenvolvimento de competências 

para uma cultura de democracia e aprendizagens com impacto na atitude cívica individual, 

no relacionamento interpessoal e no relacionamento social e intercultural, através da 

componente de Cidadania e Desenvolvimento. 

É uma área de natureza transdisciplinar, potenciada pela dimensão globalizante do ensino, a 

desenvolver transversalmente nas diversas áreas curriculares. 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

(em articulação com as Metas Curriculares e com o Perfil dos Alunos) 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 
 
 

 
 

 
Nível de 

operacionalização 

Parâmetros de avaliação 

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 

Nem sempre 
consegue 

 
Consegue 

Consegue 
facilmente 

Consegue 
claramente 

 

Domínios Perfil de desempenho 

 
Participação/ 

empenho 

 

Empenhar-se e ser persistente na realização das tarefas. 

Ser participativo nas atividades. 

Ser organizado. 

 
Atitudes/ 

comportamento 

 
Cumprir regras. 

Ter sentido de justiça, espírito de solidariedade e de partilha. 

Respeitar as opiniões dos outros. 

Relacionar-se bem com os pares e com os adultos. 

Ser pontual. 

Fazer-se acompanhar do material necessário. 

Procurar soluções. 

Expressar as suas opiniões e revelar um sentido crítico. 

Contribuir para o bem-comum no espaço escola. 

Autoavaliar-se e ajustar os métodos de trabalho à sua forma de aprender, 

autorregulando a sua aprendizagem. 
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Nível de 

operacionalização 

Parâmetros de avaliação 

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 

Nem sempre 
consegue 

 
Consegue 

Consegue 
facilmente 

Consegue 
claramente 

 

Domínios Perfil de desempenho 

 

Oralidade 
 

Compreensão 

Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e registá- 

la por meio de técnicas diversas. 

Distinguir entre factos e opiniões, informação implícita e explícita, essencial e 

acessório, denotação e conotação. 

 
Expressão 

Pedir e tomar a palavra e respeitar o tempo de palavra dos outros. 

Planear, produzir e avaliar discursos orais breves, com vocabulário variado e 

frases complexas, individualmente ou em grupo. 

Participar com empenho em atividades de expressão oral orientada, 

respeitando regras e papéis específicos. 

Realizar exposições breves, a partir de planificação. 

Usar a palavra para exprimir opiniões e partilhar ideias de forma audível, com 

boa articulação, entoação e ritmo adequados. 

Assegurar contacto visual com a audiência (postura corporal, expressão facial, 

olhar). 

 

Leitura 
 

Ler textos com características narrativas e descritivas de maior complexidade, 

associados a finalidades várias e em suportes variados. 

Distinguir nos textos características do artigo de enciclopédia, da entrada de 

dicionário e do aviso (estruturação, finalidade). 

Fazer uma leitura fluente e segura, que evidencie a compreensão do sentido 

dos textos. 

Realizar leitura silenciosa e autónoma. 
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 Mobilizar experiências e saberes no processo de construção de sentidos do 

texto. 

Explicitar ideias-chave do texto. 

Identificar o tema e o assunto do texto ou de partes do texto. 

Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do texto (do conteúdo e/ou da 

forma). 

 

Escrita 
 

Escrever 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. 

Utilizar processos de planificação, textualização e revisão, realizados de modo 

individual e/ou em grupo. 

Usar frases complexas para exprimir sequências e relações de consequência e 

finalidade. 

Superar problemas associados ao processo de escrita por meio da revisão com 

vista ao aperfeiçoamento de texto. 

Redigir 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 

 

Ouvir ler textos literários e expressar reações de leitura de modo criativo. 

Ler integralmente narrativas, poemas e textos dramáticos. 

Antecipar 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). 

Compreender a organização interna e externa de textos poéticos, narrativos e 

dramáticos. 

Compreender recursos que enfatizam o sentido do texto (onomatopeias, 

trocadilhos, interjeições, comparações). 

Dramatizar textos e dizer em público, com expressividade e segurança, 

poemas memorizados. 

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

Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados por histórias ou 

poemas ouvidos ou lidos. 

Desenvolver um projeto de leitura em que se integre compreensão da obra, 

questionamento e motivação de escrita do autor. 

 

Gramática 
 

Identificar a classe das palavras: determinante (interrogativo), preposição, 

pronome (pessoal, nas suas formas tónica e átonas, possessivo e 

demonstrativo). 

Conjugar verbos regulares e irregulares no pretérito imperfeito do modo 

indicativo e no modo imperativo. 

Reconhecer diferentes processos para formar o feminino dos nomes e 

adjetivos. 

Reconhecer a flexão nominal e adjetival quanto ao número e grau. 

Aplicar formas átonas do pronome pessoal em frases afirmativas, em frases 

com negação e com advérbios pré-verbais. 

Recorrer, de modo intencional e adequado, a conectores diversificados, em 

textos orais e escritos. 

Aplicar processos de expansão e redução de frases. 

Inferir o significado de palavras desconhecidas a partir da análise da sua 

estrutura interna (base, radical e afixos). 

Deduzir significados conotativos a palavras e/ou expressões que não 

correspondam ao sentido literal. 

Compreender regras de derivação das palavras e formas de organização do 

léxico (famílias de palavras). 

Reconhecer onomatopeias. 

Explicitar regras de ortografia. 
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MATEMÁTICA 
 
 

 
 

 
Nível de 

operacionalização 

Parâmetros de avaliação 

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 

Nem sempre 
consegue 

 
Consegue 

Consegue 
facilmente 

Consegue 
claramente 

 

Domínios Perfil de desempenho 

 
Participação/ 

empenho 

 

Empenhar-se e ser persistente na realização das tarefas. 

Ser participativo nas atividades. 

Ser organizado. 

 
Atitudes/ 

comportamento 

 
Cumprir regras. 

Ter sentido de justiça, espírito de solidariedade e de partilha. 

Respeitar as opiniões dos outros. 

Relacionar-se bem com os pares e com os adultos. 

Ser pontual. 

Fazer-se acompanhar do material necessário. 

Procurar soluções. 

Expressar as suas opiniões e revelar um sentido crítico. 

Contribuir para o bem-comum no espaço escola. 

Autoavaliar-se e ajustar os métodos de trabalho à sua forma de aprender, 

autorregulando a sua aprendizagem. 
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Nível de 

operacionalização 

Parâmetros de avaliação 

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 

Nem sempre 
consegue 

 
Consegue 

Consegue 
facilmente 

Consegue 
claramente 

 

Domínios Perfil de desempenho 

 

Números e 

Operações 

 

• Ler e representar números no sistema de numeração decimal até ao milhão, 

identificar o valor posicional de um algarismo e relacionar os valores das 

diferentes ordens e classes. 

• Comparar e ordenar números naturais, realizar estimativas do resultado de 

operações e avaliar a sua razoabilidade. 

• Reconhecer relações numéricas e propriedades das operações e utilizá-las 

em situações de cálculo. 

• Reconhecer e memorizar factos básicos da multiplicação e da divisão. 

• Calcular com números racionais não negativos na representação decimal, 

recorrendo ao cálculo mental e a algoritmos. 

• Representar números racionais não negativos na forma de fração, decimal e 

percentagem, estabelecer relações entre as diferentes representações e 

utilizá-los em diferentes contextos, matemáticos e não matemáticos. 

• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas com números 

racionais não negativos, em contextos matemáticos e não matemáticos, e 

avaliar a plausibilidade dos resultados. 

• Reconhecer regularidades em sequências e em tabelas numéricas, e formular 

e testar conjeturas. 

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar raciocínios, 

procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios 

da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia). 

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 

desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e 

a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem. 

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 
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Geometria e Medida 
 

• Desenhar e descrever a posição de polígonos (triângulos, quadrados, 

retângulos, pentágonos e hexágonos) recorrendo a coordenadas, em grelhas 

quadriculadas. 

• Identificar ângulos em polígonos e distinguir diversos tipos de ângulos (reto, 

agudo, obtuso, raso). 

• Identificar propriedades de figuras planas e de sólidos geométricos e fazer 

classificações, justificando os critérios utilizados. 

• Medir comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas, utilizando e 

relacionando as unidades de medida do SI e fazer estimativas de medidas, em 

contextos diversos. 

• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas envolvendo 

grandezas e propriedades das figuras geométricas no plano e no espaço, em 

contextos matemáticos e não matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos 

resultados. 

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar raciocínios, 

procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios 

da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia). 

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 

desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e 

a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem. 

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

 

Organização e 

tratamento de 

dados 

 

• Analisar e interpretar informação de natureza estatística representada de 

diversas formas. 

• Reconhecer e dar exemplos de acontecimentos certos e impossíveis, e 

acontecimentos possíveis (prováveis e pouco prováveis). 

• Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em 

contextos familiares variados. 

• Planear e conduzir investigações usando o ciclo da investigação estatística 

(formular questões, escolher métodos de recolha de dados, selecionar formas 

de organização e representação de dados, analisar e concluir). 

• Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando linguagem 

própria da estatística, baseando-se nos dados recolhidos e tratados. 

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
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 desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e 

a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem. 

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

 
 
 
 

ESTUDO DO MEIO 
 
 

 
 

 
Nível de 

operacionalização 

Parâmetros de avaliação 

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 

Nem sempre 
consegue 

 
Consegue 

Consegue 
facilmente 

Consegue 
claramente 

 

Domínios Perfil de desempenho 

 
Participação/ 

empenho 

 

Empenhar-se e ser persistente na realização das tarefas. 

Ser participativo nas atividades. 

Ser organizado. 

 
Atitudes/ 

comportamento 

 
Cumprir regras. 

Ter sentido de justiça, espírito de solidariedade e de partilha. 

Respeitar as opiniões dos outros. 

Relacionar-se bem com os pares e com os adultos. 

Ser pontual. 

Fazer-se acompanhar do material necessário. 

Procurar soluções. 

Expressar as suas opiniões e revelar um sentido crítico. 

Contribuir para o bem-comum no espaço escola. 

Autoavaliar-se e ajustar os métodos de trabalho à sua forma de aprender, 

autorregulando a sua aprendizagem. 



4º ano Critérios de avaliação | 1º Ciclo 

12  

 

 

 
 

 
 

 
Nível de 

operacionalização 

Parâmetros de avaliação 

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 

Nem sempre 
consegue 

 
Consegue 

Consegue 
facilmente 

Consegue 
claramente 

 

Domínios Perfil de desempenho 

 

Sociedade 
 

Construir 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. 

Conhecer personagens e aspetos da vida em sociedade relacionados com os 

factos relevantes da história de Portugal, com recurso a fontes documentais. 

Relacionar a Revolução do 25 de Abril de 1974 com a obtenção de liberdades e 

direitos. 

Reconhecer a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos para 

a construção de uma sociedade mais justa. 

Conhecer o número de Estados pertencentes à União Europeia, localizando 

alguns estados-membros num mapa da Europa. 

Reconhecer a existência de fluxos migratórios, temporários ou de longa 

duração, identificando causas e consequências para os territórios envolvidos. 

 

Natureza 
 

Descrever, 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. 

Conhecer algumas modificações biológicas e comportamentais que ocorrem na 

adolescência. 

Reconhecer mecanismos simples de defesa do organismo, por exemplo,a pele 

como primeira barreira de proteção e de prevenção de doenças. 

Identificar plantas e animais em vias de extinção ou mesmo extintos, 

investigando as razões que conduziram a essa situação. 

Localizar o planeta Terra no Sistema Solar, representando-o de diversas 

formas. 

Utilizar representações cartográficas, a diferentes escalas (em suporte de 
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 papel ou digital), para localizar formas de relevo, rios, lagos e lagoas em 

Portugal. 

Comparar 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. 

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

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

Terra. 

Reconhecer alguns fenómenos naturais (sismos, vulcões, etc.) como 

manifestações da dinâmica e da estrutura interna da Terra e como agentes 

modificadores da paisagem. 

Recolher amostras de rochas e de solos agrupando-as de acordo com as suas 

propriedades (cor, textura, dureza, cheiro, permeabilidade) e exemplificar a 

sua aplicabilidade. 

Descrever diversos tipos de uso do solo da sua região (áreas agrícolas, 

florestais, industriais ou turísticas), comparando com os de outras regiões. 

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

alterações nas zonas costeiras e rios, etc.). 

 

Tecnologia 
 

Comparar 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. 

Identificar 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. 

Reconhecer 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.). 

Produzir soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de 

materiais (catavento, forno solar, etc). 

 

Sociedade / 

Natureza / 

Tecnologia 

 

Reconhecer 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. 
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 Relacionar 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. 

Relacionar 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. 

Utilizar 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.). 

Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar 

resultados e saber comunicá-los, reconhecendo como se constrói o 

conhecimento. 
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INGLÊS 
 
 

 
 

 
Nível de 

operacionalização 

Parâmetros de avaliação 

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 

Nem sempre 
consegue 

 
Consegue 

Consegue 
facilmente 

Consegue 
claramente 

 

Domínios Perfil de desempenho 

 
Participação/ 

empenho 

 

Empenhar-se e ser persistente na realização das tarefas. 

Ser participativo nas atividades. 

Ser organizado. 

 
Atitudes/ 

comportamento 

 
Cumprir regras. 

Ter sentido de justiça, espírito de solidariedade e de partilha. 

Respeitar as opiniões dos outros. 

Relacionar-se bem com os pares e com os adultos. 

Ser pontual. 

Fazer-se acompanhar do material necessário. 

Procurar soluções. 

Expressar as suas opiniões e revelar um sentido crítico. 

Contribuir para o bem-comum no espaço escola. 

Autoavaliar-se e ajustar os métodos de trabalho à sua forma de aprender, 

autorregulando a sua aprendizagem. 
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Nível de 

operacionalização 

Parâmetros de avaliação 

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 

Nem sempre 
consegue 

 
Consegue 

Consegue 
facilmente 

Consegue 
claramente 

 

Domínios Perfil de desempenho 

 

Domínio 
intercultural 

 

(Intercultural Domain) 

 

Conhecer-se a si e ao outro. 

Conhecer o dia-a-dia na escola. 

Conhecer algumas características do seu país e de outros países. 

 

Léxico e gramática 
 

(Lexis and Grammar) 

 

Conhecer vocabulário simples do dia-a-dia. 

Conhecer vocabulário relacionado com a escola. 

Conhecer vocabulário simples, de forma contextualizada, com base nas 

estações do ano. 

Conhecer, de forma implícita, algumas estruturas elementares do 

funcionamento da língua. 

 

Compreensão oral 

 
(Listening) 

 

Compreender sons, entoações e ritmos da língua. 

Compreender palavras e expressões simples. 

 

Interação oral 
 

(Spoken Interaction) 

 

Exprimir-se, com ajuda e de forma adequada, em diferentes contextos. 

Interagir com o professor, utilizando expressões/frases simples. 

 

Produção oral 

 
(Spoken Production) 

 

Produzir, com ajuda, sons, entoações e ritmos da língua. 

Expressar-se, com vocabulário muito limitado, em situações previamente 

preparadas. 

 

Leitura 

 
(Reading) 

 

Compreender palavras e frases simples. 

 

Escrita 
 

(Writing) 

 

Utilizar, com ajuda, palavras conhecidas; 

Produzir, com ajuda, frases simples. 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 

 
 

 
Nível de 

operacionalização 

Parâmetros de avaliação 

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 

Nem sempre 
consegue 

 
Consegue 

Consegue 
facilmente 

Consegue 
claramente 

 
 

Domínios Perfil de desempenho 

Educação Artística 

 

Participação/empenho 
 

Revelar interesse e realizar as atividades propostas. 

 

Expressão/criação 
 

Ser capaz de se expressar e de criar. 

 

Atitudes/comportamento 
 

Revelar atitudes corretas. 

Educação Física 

 

Participação/empenho 
 

Revelar interesse e realizar as atividades propostas. 

 

Execução 
Executar/adquirir as habilidades determinadas para os diferentes 

conteúdos. 

 

Atitudes/comportamento 
 

Revelar atitudes corretas. 
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APOIO AO ESTUDO 

 
O Apoio ao Estudo centra a sua ação no desenvolvimento de competências transversais, 

nomeadamente no desenvolvimento de técnicas de estudo, de estratégias de autorregulação 

e no estabelecer de objetivos, no traçar de planos e de concretizar projetos, com sentido de 

responsabilidade e autonomia. 

 

 
 

 
Nível de 

operacionalização 

Parâmetros de avaliação 

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 

Nem sempre 
consegue 

 
Consegue 

Consegue 
facilmente 

Consegue 
claramente 

 

Domínios Perfil de desempenho 

Apresentação de dúvidas 

e dificuldades 

 
Exprimir dúvidas e dificuldades. 

Autorregulação das suas 

aprendizagens 

Autoavaliar-se e ajustar os métodos de trabalho mediante os 

instrumentos disponibilizados em sala de aula, autorregulando a sua 

aprendizagem. 

Trabalhar de forma 

autónoma 

Realizar tarefas para as quais o aluno tem competência de forma 

autónoma. 

 


