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“A avaliação sustentada por uma dimensão formativa é parte integrante do ensino/aprendizagem e tem por objetivo central a sua melhoria, baseada num processo 

contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação. Enquanto 

processo regulador do ensino e da aprendizagem, a avaliação orienta o percurso escolar dos alunos e certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os conhecimentos 

adquiridos e as capacidades/atitudes desenvolvidas, no âmbito das áreas de competência inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.”  Art. 22.º, Dec.- lei n.º 

55/2018, de 6 de julho. 

 

O presente documento, que obedece aos normativos legais em vigor1, define critérios por ano e disciplina a aplicar na avaliação do ensino e das aprendizagens, dos alunos do 1.º Ciclo, do 
Agrupamento de Escola Rosa Ramalho e tem por referência, designadamente:  

a) O Perfil dos Alunos a ̀ Saída da Escolaridade Obrigatória;  
b) As Aprendizagens Essenciais e 
c) Os demais documentos curriculares, de acordo com as opções tomadas ao nível da consolidação, aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens Essenciais.  

 

 Assim, a avaliação dos alunos realiza-se nos domínios do “Saber ser, conviver e relacionar-se com os outros” e do “Saber e saber fazer”. Estes domínios serão classificados de acordo com as 
seguintes percentagens:            

 
No domínio dos conhecimentos e capacidades:   80% 
Componente escrita; 
Componente prática e/ou experimental;         
Componente oral.         
 

       No domínio das atitudes e valores: 20% 

 
 
 
 
 

                                                
1
 Dec.- Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; Dec.- Lei n.º 54/2018, de 6 de julho; Portaria n.º 223 – A/2018, de 3 de agosto. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 1.º ANO 
(Anos de escolaridade abrangidos pelo D.L n.º 55/2018 de 6 de julho: 1.º e 2.º ano) 

Domínio a avaliar (1) Parâmetros de avaliação (2) Descritores de desempenho (2) 
Instrumentos de Avaliação 

(3) 

Saber Ser, 
Conviver e 

Relacionar-se com os 
outros 

 
20%  
 

(DOMINIO AVALIADO EM TODAS 
AS DISCIPLINAS) 

• Responsabilidade e organização 
(qualidade e organização dos cadernos diários e 
outros registos; apresentação e utilização adequada 
do material escolar)  

• Participação ativa, autonomia e iniciativa 
(realização autónoma de tarefas; participação 
organizada e adequada; pensamento crítico e criativo) 

• Atitudes e comportamentos adequados em contexto 
escolar   
(cumprimento de regras; atenção e concentração nas 
aulas; relacionamento interpessoal; cooperação) 

O aluno deve ser capaz de: 

• organizar, de forma adequada e responsável, o trabalho a desenvolver, 
assim como o diverso material escolar; 

• participar ativamente e adequadamente na realização das tarefas, 
mostrando autonomia, iniciativa e argumentando as suas tomadas de 
posição; 

• pdotar comportamentos adequados ao contexto escolar e cumprir regras 
estabelecidas; 

• colaborar e cooperar em diversos contextos, interagindo com tolerância, 
empatia e responsabilidade. 

 

Grelhas de observação 

Mapas de comportamento 

   

 

 

Domínio a avaliar  em todas as disciplinas(1):  Saber e Saber Fazer       ( 80% )  
 

PO
R
TU

G
U
ÊS

 

Parâmetros de avaliação (2) Descritores de desempenho (2) 
Instrumentos de Avaliação 

(3) 

 
• Oralidade: compreensão; expressão; vocabulário e sua aplicação;  
• Leitura: fluência; expressão; compreensão e interpretação 
• Escrita: ortografia; expressão de ideias; criatividade e caligrafia; 
• Educação Literária: compreensão; interpretação; criatividade 
• Gramática: Compreende e aplica algumas regras de conhecimento da 
língua. 
 

O aluno deve ser capaz de: 
• Exprimir-se com progressiva autonomia; 
• Adquirir progressivamente a técnica da leitura e sua compreensão; 
• Adquirir progressivamente a técnica da escrita e expressão de ideias; 
• Adquirir progressivamente a capacidade de compreender textos 
literários; 

• Aplicar regras básicas gramaticais. 
• Aplicar os conhecimentos adquiridos 

Fichas de avaliação; 
Comentário crítico; Relatório; 
Portefólio; Questionário 
escrito; Registo de uma 
observação; Organização de 
uma exposição coletiva; 
Realização de debate 
Trabalho de 
pesquisa/investigação; 
Trabalho 
prático/experimental; 
Trabalho de pares/grupo.  
Exposição oral;  
Questionário oral. 
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M
A
TE

M
Á
TI
C
A
 

Parâmetros de avaliação (2) Descritores de desempenho (2) Instrumentos de Avaliação (3) 

 
• Aquisição de conhecimentos essenciais; 
• Compreensão de noções matemáticas; 
• Aplicação de procedimentos básicos na resolução de exercícios; 
• Aptidão para aplicar conhecimentos a novas situações; 
• Capacidade de resolução de problemas; 
• Capacidade para criticar processos de resolução de um problema, assim 

como a razoabilidade dos resultados obtidos; 
 

 O aluno deve ser capaz de: 
• Ler e representar números naturais até 100 e de identificar o valor 
posicional dos algarismos. 

• Efetuar contagens progressivas e regressivas. 
• Identificar números pares e ímpares. 
• Aplicar factos básicos da adição e subtração calculando com números 
inteiros não negativos, quer na representação horizontal, quer usando 
estratégias. 

• Identificar, interpretar e descrever relações espaciais. 
• Identificar e comparar sólidos geométricos. 
• Descrever figuras planas, identificando as suas propriedades. 
• Comparar e ordenar objetos utilizando unidades de medida não 
convencionais. 

• Reconhecer e relacionar entre si o valor das moedas e notas da Zona 
Euro. 
• Identificar a hora como unidade de medida de tempo. 
• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas. 
• Explicar raciocínios matemáticos. 

Fichas de avaliação, e trabalho 
Trabalhos individuais e grupo;  
Registos no caderno/portefólio 
Apresentações orais  
(exprimir raciocínios e 
procedimentos matemáticos) 
Trabalhos práticos  
Grelhas de observação  
Lista de verificação 

 

 

ES
TU

D
O
 d
o 
M
EI
O
 

Parâmetros de avaliação (2) Descritores de desempenho (2) Instrumentos de Avaliação (3) 

•  Sociedade 
    À descoberta de si mesmo 
    À descoberta dos outros e das instituições 
• Natureza 
   À descoberta do ambiente natural 
• Tecnologia 
• À descoberta dos materiais e dos objetos 
• Sociedade/ Natureza/ Tecnologia 
   À descoberta das inter-relações entre espaço 

O aluno deve ser capaz de: 

• Demonstrar conhecimentos relativos à descoberta de si mesmo, dos 
outros, das instituições, das inter-relações entre espaços, dos 
materiais e objetos e do ambiente natural. 

• Aplicar os conhecimentos com autonomia. 
• Relacionar os conhecimentos adquiridos. 
 

Fichas de avaliação, e trabalho 
Trabalhos individuais e grupo;  
Registos no caderno/portefólio 
Apresentações orais  
Trabalhos práticos  
Grelhas de observação  

 

A
R
TE

S 
VI
SU

A
IS
 Parâmetros de avaliação (2) Descritores de desempenho (2) Instrumentos de Avaliação (3) 

 
• Interpretação e comunicação 
• Experimentação e criação 
• Apropriação e reflexão. 

O aluno deve ser capaz de: 
• Aplicar progressivamente técnicas com sentido estético. 
• Revelar criatividade nas suas produções. 

Fichas de avaliação e de 
trabalho 
Trabalhos individuais e grupo;  
Trabalhos práticos 

 M U

Parâmetros de avaliação (2) Descritores de desempenho (2) Instrumentos de Avaliação (3) 
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• Interpretação e comunicação 
• Experimentação e criação 
• Apropriação e reflexão 
  

O aluno deve ser capaz de: 
• Identificar, produzir e reproduzir sons e ritmo com progressiva 
autonomia..  

• Memorizar, reproduzir canções, lengalengas e rimas 
• Revelar progressivo sentido rítmico. 
• Revelar criatividade nas suas produções. 

Trabalhos práticos  
Interpretações 
Trabalhos individuais e grupo;  

 

 

D
A
N
Ç
A
 

Parâmetros de avaliação (2) Descritores de desempenho (2) Instrumentos de Avaliação (3) 

• Interpretação e comunicação 
• Experimentação e criação 
• Apropriação e reflexão 

  

O aluno deve ser capaz de: 
• Identificar, produzir e reproduzir movimentos e ritmos com progressiva 
autonomia. 

• Memorizar, reproduzir técnicas de movimento 
• Revelar progressivamente coordenação motora e criatividade nas 
suas produções. 

 
Trabalhos práticos  
Interpretações 
Trabalhos individuais e grupo;  
 

 
 

TE
A
TR

O
 

Parâmetros de avaliação (2) Descritores de desempenho (2) Instrumentos de Avaliação (3) 

• Interpretação e comunicação 
   Jogos dramáticos 
• Experimentação e criação 
   Teatro 
• Apropriação e reflexão 
   Jogos de exploração  

O aluno deve ser capaz de: 
• Interiorizar e expor o jogo dramático e dramatização de histórias. 
• Criar/produzir personagens, histórias nos jogos de 
comunicação/dramatização. 
• Compreende, respeita e aplica as regras de comunicação verbal e 
não verbal. 

 
Trabalhos práticos  
Interpretações 
Trabalhos individuais e grupo;  

 

 

ED
U
C
A
Ç
Ã

O
 F
ÍS
IC
A
 Parâmetros de avaliação (2) Descritores de desempenho (2) Instrumentos de Avaliação (3) 

Áreas de atividades físicas 
  • Perícias e manipulações 
  • Deslocamentos e equilíbrios;    
  • Jogos 

O aluno deve ser capaz de: 
• apresentar coordenação motora e destreza manual. 
• Conhecer, participar e aplicar regras em jogos  

 
Registos de observação de 
aulas 

 

A
PO

IO
 A
O
 

ES
TU

D
O
 

Parâmetros de avaliação (2) Descritores de desempenho (2) Instrumentos de Avaliação (3) 

 
• Métodos de trabalho e de estudo 
• Pesquisa 
• Tratamento e seleção de informação 

O aluno deve ser capaz de: 
• Aplicar técnicas de estudo apreendidas.  
• Refletir sobre vários métodos de trabalho; 
• Pesquisar, organizar, tratar e produzir informação em função das 
necessidades, dos problemas a resolver e dos contextos. 

 
Registos de observação de 
aulas 

 

O
FE

R
TA

 
C
O
M
P Parâmetros de avaliação (2) Descritores de desempenho (2) Instrumentos de Avaliação (3) 

 
 

O aluno deve ser capaz de: 
• Apresentar de propostas de intervenção oportunas e adequadas; 
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- Participação ativa, autonomia e iniciativa 
(realização autónoma de tarefas; participação organizada e adequada; 
pensamento crítico e criativo) 
 
- Atitudes e comportamentos adequados em contexto escolar   
(cumprimento de regras; atenção e concentração nas aulas;  
relacionamento interpessoal; cooperação) 

• Manifestar interesse pelo trabalho proposto; 

• Cooperar nas atividades 

• Contribuir para a dinâmica no grupo; 

• Cumprir as tarefas que se propôs realizar; 

• Revelar espírito crítico, revendo as suas opiniões e apreciações. 
 

- Observação direta, 
acompanhada do 
preenchimento das respetivas 
grelhas de observação; 
- Portfólio; 
 
 
  

 

TI
C
 

Parâmetros de avaliação (2) Descritores de desempenho (2) 
Instrumentos de Avaliação 

(3) 

• Utilização de recursos digitais.  
•  Desenvolvimento de trabalhos escolares com recurso a ferramentas digitais; 
• Adoção de comportamentos de segurança na utilização de ferramentas 

digitais; 
 

O aluno deve ser capaz de: 
 
• Aplicar regras adequadas (básicas) na utilização dos computadores. 
• Elaboração de trabalhos com recurso a ferramentas digitais. 

Trabalhos individuais e grupo;  
Registos e portefólio 
Trabalhos práticos/projeto 
 

 

(1) Os alunos que beneficiam de adaptações curriculares significativas, ao abrigo do art.º 10 do Dec-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, são avaliados com 30% no domínio do “Saber e Saber Fazer” e 70% no domínio do “Saber Ser, Conviver e 

relacionar-se com os outros”. 

(2) Em consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências elencadas no Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória. 

(3) Os diversos instrumentos de avaliação deverão ser valorizados de acordo com as caraterísticas específicas dos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018. 

Obs.: As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no âmbito dos domínios de autonomia curricular (DAC) são consideradas na avaliação das respetivas disciplinas. 
 

 


