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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ODEMIRA 

DEPARTAMENTO CURRICULAR 1º CICLO 

Ano Letivo 2020/2021 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 1º ciclo 
 

PORTUGUÊS 

Domínios Peso na Avaliação 

 Oralidade (expressão e compreensão) 20% 
Conhecimentos 
e capacidades 

 
80% 

 Leitura 20% 

 Iniciação à Educação Literária / Educação Literária 10% 

 Escrita (interpretação escrita, produção de texto, ortografia) 20% 

  Gramática  10% 

Participação 
Responsabilidade 
Sociabilidade/Comportamento 

20% 
Atitudes 

 
20% 

 
MATEMÁTICA 

Domínios Peso na Avaliação 

 Números e Operações 
(Resolução de problemas/Raciocínio 
matemático/Comunicação matemática) 

 
30% 

Conhecimentos 
 e capacidades  

 
80% 

 Geometria e Medida 
(Resolução de problemas/Raciocínio 
matemático/Comunicação matemática) 

 
25% 

           Organização e Tratamento de dados 
(Resolução de problemas/Raciocínio 
matemático/Comunicação matemática) 

 
25% 

Participação 
Responsabilidade 
 Sociabilidade/Comportamento 

20% 
Atitudes 

20% 

 

ESTUDO DO MEIO 

Domínios Peso na Avaliação 

 
 À Descoberta de si mesmo 
 À Descoberta dos Outros e das 
Instituições 
 À Descoberta do Ambiente 
Natural 
 À descoberta dos materiais e dos 
objetos 
 À descoberta das interrelações 
entre espaço 

 
80% 

 
Capacidade de observação 

Atividades de pesquisa 
Atividades experimentais 
Aquisição e aplicação de 

conhecimentos 
 

Conhecimentos 
 e capacidades  

 
80% 

Participação 
Responsabilidade          
Sociabilidade/Comportamento 

20% 
Atitudes 

20% 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 1º e 2º anos 

Domínios Peso na Avaliação 

Perícia e Manipulação 14% 

Conhecimentos 
e 

Capacidades 

70% 

Deslocamentos e Equilíbrios  14% 

Jogos 14% 

Atividades Rítmicas Expressivas - Dança 14% 

Percursos na Natureza 14% 

Participação 
Responsabilidade          
Sociabilidade/Comportamento 

30% 
Atitudes 

30% 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – 1º e 2º anos 

Domínios Peso na Avaliação 

Dramática/Teatro 17,5% Conhecimentos 

e 

Capacidades 

70% 

Música 17,5% 

Artes Visuais 
17,5% 

Dança 17,5% 

Participação 
Responsabilidade          
Sociabilidade/Comportamento 

30% 
Atitudes 

30% 

 
EXPRESSÕES  ARTÍSTICAS E FÍSICO-MOTORAS– 3º e 4º anos 

Domínios Peso na Avaliação 

Físico-Motora 17,5% Conhecimentos 

e 

Capacidades 

70% 

Musical 17,5% 

Dramática 
17,5% 

Plástica 17,5% 

Participação 
Responsabilidade          
Sociabilidade/Comportamento 

30% 
Atitudes 

30% 

 

OFERTA COMPLEMENTAR 

Peso na Avaliação 

Conhecimentos e Capacidades – 70% 

Atitudes – 30% 

 
APOIO AO ESTUDO 

Peso na Avaliação * 

Conhecimentos e Capacidades – 70% 

Atitudes – 30% 
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* Suporte de apoio às aprendizagens assente numa metodologia de integração de várias 
componentes de currículo, privilegiando a pesquisa, o tratamento e a seleção de 

informação; 
O Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo, não é considerado para efeitos de transição de ano e 

aprovação de ciclo; 
Em pauta, não deverá ser atribuída na avaliação, a menção qualitativa a esta componente 

do currículo. 
 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
 
 
 

 PORTUGUÊS - 1º ano   

 DESEMPENHO ESPERADO 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

ORALIDADE 

 Sabe escutar e espera pela sua vez para falar e para interagir com 
adequação ao contexto, a diferentes finalidades para aprender e 
construir conhecimentos. 

 Produz um discurso oral com coerência e correção. 

 Participa em atividades de expressão oral orientada, respeitando 
regras e papéis específicos. 

 Refere o essencial de um pequeno texto ouvido. 

 Solicita esclarecimentos acerca do que ouviu. 

 Constrói frases com graus de complexidade crescente. 

Fichas de 

avaliação  

 

Trabalhos 

individuais  

 

Questões-aula 

/minifichas  

 

Observação 

direta 

 

Grelhas de 

observação de 

auto e 

heteroavaliação 

de trabalhos/ 

atividades 

 

Trabalho de 

projeto/ 

articulação 

interdisciplinar 

 

LEITURA 

 Lê pequenos textos narrativos, informativos e descritivos, poemas e 
banda desenhada. 

 Lê um texto com articulação e entoação. 

 Apropria-se de novos vocábulos relativos a temas do quotidiano, áreas 
do seu interesse e conhecimento do mundo. 

 Organiza os conhecimentos do texto. 

 Relaciona o texto com conhecimentos anteriores. 

 Desenvolve o conhecimento da ortografia. 

 Identifica o número de sílabas numa palavra. 

 Faz corresponder as formas minúscula e maiúscula nas letras do 
alfabeto 

 Identifica o alfabeto. 

INICIAÇÃO 
À 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

 Lê obras literárias e textos da tradição popular manifestando ideias e 
emoções por eles geradas 

 Revela apreço e curiosidade face aos textos ouvidos; 

 Reconhece rimas e outras repetições de sons em poemas, travalínguas 
e em outros textos ouvidos; 

 Compreende textos narrativos e poemas 

 Antecipa o desenvolvimento da história por meio de inferências 

 Distingue ficção de não ficção e as motivações de leitura de uma e outra; 

 (Re)conta histórias; 

 Diz, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poemas 
memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos gestos, das pausas, 
da entoação e expressão facial; 

 Identifica, justificando, personagens principais e coordenadas de 
tempo e de lugar. 

 Delimita os três grandes momentos da ação: 
Situação inicial, desenvolvimento e situação final. 
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ESCRITA 

 Representa por escrito os fonemas através dos respetivos grafemas 
e dígrafos. 

 Escreve palavras de diferentes níveis de dificuldade e extensão 
silábica. 

 Escreve frases simples e textos curtos em escrita cursiva. 

 Utiliza adequadamente os sinais de pontuação: ponto final, ponto 
de interrogação e ponto de exclamação. 

 Planeia, redige e revê textos curtos. 

 Elabora respostas escritas a questionários e a instruções. 

 Escreve legivelmente com correção. 

 Faz corresponder as formas minúscula e maiúscula da maioria das 
letras do alfabeto. 

GRAMÁTICA 

 Identifica unidades da língua: palavras, sílabas, fonemas. 

 Conhece regras gerais da flexão nominal e adjetival . 

 Verifica relações semânticas de semelhança e de oposição entre 
palavras; 

 Usa com intencionalidade conectores de tempo, de causa, de 
explicação e de contraste de maior frequência na formação de frases 
complexas. 

 Conhece regras elementares de ortografia e de pontuação (frase 
simples). 

ATITUDES 

 Participação (Interesse e empenho, oportunidade das intervenções, 
autonomia, iniciativa e espírito de interajuda) 

 

 Responsabilidade (Cumprimento de obrigações e tarefas) 
 

 Sociabilidade/Comportamento (respeito pelos outros, pelas opiniões 
alheias, espírito crítico e cumprimento das regras estabelecidas) 

Grelhas de 

registo (Material; 

Comportamento; 
Desempenho,…) 
 
Registos de 

incidentes 

ocasionais 

 

Observação 

direta 
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 PORTUGUÊS - 2º ano   

 DESEMPENHO ESPERADO 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

ORALIDADE 

 Identifica intenções comunicativas de textos orais, designadamente 
perguntas, afirmações, exclamações apreciativas, ordens, pedidos. 

 Seleciona informação relevante em função dos objetivos de escuta e 
registá-la por meio de técnicas diversas. 

 Fala com clareza e articular de modo adequado as palavras.  

 Usa a palavra na sua vez e emprega formas de tratamento adequadas 
na interação oral, com respeito pelos princípios de cooperação e 
cortesia.  

 Varia adequadamente a prosódia e o ritmo discursivo em função da 
finalidade comunicativa.  

 Formula perguntas, pedidos e respostas a questões considerando a 
situação e o interlocutor. 

 Planeia, produz e avalia os seus próprios textos.  

 Reconta histórias e narra situações vividas e imaginadas.  

 Representa diferentes papéis comunicativos em jogos de simulação e 
dramatizações.  

Fichas de 

avaliação  

 

Trabalhos 

individuais 

 

Questões-aula 

/minifichas  

 

Observação 

direta 

 

Grelhas de 

observação de 

auto e 

heteroavaliação 

de trabalhos/ 

atividades 

 

Trabalho de 

projeto/ 

articulação 

interdisciplinar 

 

LEITURA 

 Associa a cada letra do alfabeto as respetivas formas maiúscula e 
minúscula.  

 Compreende o sentido de textos com características narrativas e 
descritivas, associados a finalidades diferentes (lúdicas, estéticas, 
informativas).  

 Mobiliza as suas experiências e saberes no processo de construção de 
sentidos do texto.  

 Identifica informação explícita no texto.  

 Identifica e refere o essencial de textos lidos.  

 Lê com articulação correta, entoação e velocidade adequadas ao 
sentido dos textos.  

 Recria pequenos textos em diferentes formas de expressão (verbal, 
gestual, corporal, musical, plástica). 

 

INICIAÇÃO 
À 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

 Ouve ler obras literárias e textos da tradição popular. 

 Lê narrativas e poemas adequados à idade, por iniciativa própria ou de 
outrem.  

 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 narrativas literárias (temas, experiências e valores).  

 Explicita o sentido dos poemas escutados ou lidos.  

 (Re)conta histórias.  

 Valoriza a diversidade cultural dos textos (ouvidos ou lidos).  

 Diz, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poemas 
memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos gestos, das pausas, 
da entoação e expressão facial.  

 Manifesta preferências, de entre textos lidos, e explica as reações 
derivadas da leitura.  

 Seleciona livros para leitura pessoal, apresentando as razões das suas 
escolhas. 
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ESCRITA 

 Representa por escrito os fonemas através dos respetivos grafemas e 
dígrafos, incluindo os casos que dependem de diferentes posições 
dos fonemas ou dos grafemas na palavra.  

 Indica as possibilidades de representar na escrita as relações fonema–
grafema e grafema–fonema mais frequentes.  

 Escreve corretamente palavras com todos os tipos de sílabas, com 
utilização correta dos acentos gráficos e do til.  

 Escreve textos curtos com diversas finalidades (narrar, informar, 
explicar).  

 Redigi textos coerentes e coesos com recurso a elementos como a 
concordância entre constituintes, a correlação de tempos verbais, a 
sinonímia e a pronominalização.  

 Articula segmentos do texto através do emprego de elementos 
gramaticais que marcam relações de tempo e causa.  

 Utiliza o ponto final na delimitação de frases e a vírgula em 
enumerações e em mecanismos de coordenação.  

 Procede à revisão de texto, individualmente ou em grupo após 
discussão de diferentes pontos de vista. 

GRAMÁTICA 

 Classifica as palavras quanto ao número de sílabas (palavra escrita).  

 Identifica e distingue sílaba tónica de átona.  

 Identifica a classe das palavras: determinante artigo, nome (próprio e 
comum), adjetivo, verbo, pronome pessoal e interjeição.  

 Reconhece diferentes processos para formar o feminino dos nomes e 
adjetivos.  

 Reconhece a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

 Conhece a forma do infinitivo dos verbos.  

 Conhece as estruturas de coordenação copulativa e disjuntiva.  

 Usa de modo intencional e com adequação conectores de tempo, de 
causa, de explicação e de contraste de maior frequência, em textos 
narrativos e de opinião.  

 Depreende o significado de palavras a partir da sua ocorrência nas 
diferentes áreas disciplinares curriculares.  

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

 Desenvolve o conhecimento lexical, passivo e ativo.  

 Mobiliza adequadamente as regras de ortografia, ao nível da 
correspondência grafema-fonema e da utilização dos sinais de escrita 
(diacríticos, incluindo os acentos; sinais gráficos e sinais de 
pontuação). 

ATITUDES 

 Participação (Interesse e empenho, oportunidade das intervenções, 
autonomia, iniciativa e espírito de interajuda) 

 

 Responsabilidade (Cumprimento de obrigações e tarefas) 
 

 Sociabilidade/Comportamento (respeito pelos outros, pelas opiniões 
alheias, espírito crítico e cumprimento das regras estabelecidas) 

Grelhas de 

registo (Material; 

Comportamento; 
Desempenho,…) 
 
Registos de 

incidentes 

ocasionais 

 

Observação 

direta 
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 PORTUGUÊS - 3º ano   

 DESEMPENHO ESPERADO 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

ORALIDADE 

 Interpreta o essencial de discursos orais sobre temas conhecidos.  

 Identifica, organiza e regista informação relevante em função dos 

objetivos de escuta.  

 Faz inferências, esclarece dúvidas, identifica diferentes 

intencionalidades comunicativas Fichas de 

avaliação  

 

Trabalhos 

individuais 

 

Questões-aula 

/minifichas  

 

Observação 

direta 

 

Grelhas de 

observação de 

auto e 

heteroavaliação 

de trabalhos/ 

atividades 

 

Trabalho de 

projeto/ 

articulação 

interdisciplinar 

 

LEITURA 

 Lê textos com características narrativas e descritivas, associados a 

diferentes finalidades (informativas, lúdicas, estéticas).  

 Distingue nos textos características da notícia, da carta, do convite e da 

banda desenhada (estruturação, finalidade).  

 Lê textos com entoação e ritmo adequados. Realizar leitura silenciosa e 

autónoma.  

 Mobiliza as suas experiências e saberes no processo de construção de 

sentidos 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). 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

 Ouve ler obras literárias e textos da tradição popular.  

 Lê integralmente narrativas, poemas e texto dramático, por iniciativa 

própria ou de outrem.  

 Antecipar o(s) tema(s) com base em noções elementares de género 

(contos de fada, lengalengas, poemas, etc.) em elementos do 

paratexto e em textos visuais (ilustrações).  

 Compreende textos narrativos, poéticos e dramáticos, escutados ou 

lidos.  

 Lê poemas em público, com segurança.  

 Faz a leitura dramatizada de obras literárias.  

 Manifesta ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados pelas 

histórias ouvidas ou lidas.  

 Apresenta obras literárias em público, através da leitura de poemas e 

da representação de textos dramáticos.  

 Desenvolve um projeto de leitura que implique seleção de obras, a 
partir de preferências do aluno previamente discutidas em aula. 
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ESCRITA 

 Indica as diferentes possibilidades de representar graficamente os 

fonemas para as relações fonema–grafema e grafema–fonema mais 

frequentes. 

  Regista e organiza ideias na planificação de textos estruturados com 

introdução, desenvolvimento e conclusão.  

 Redigi textos com utilização correta das formas de representação 

escrita (grafia, pontuação e translineação, configuração gráfica e 

sinais auxiliares da escrita).  

 Avalia os próprios textos com consequente aperfeiçoamento. Escrever 

textos géneros variados, adequados a finalidades como narrar e 

informar, em diferentes suportes.  

 Exprime opiniões e fundamentá-las.  

 Recria pequenos textos em diferentes formas de expressão (verbal, 
gestual, corporal, musical, plástica). 

GRAMÁTICA 

 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.  

 Utiliza apropriadamente os tempos verbais para exprimir 

anterioridade, posterioridade e simultaneidade.  

 Manipula diferentes processos para expressar noções de grau numa 

frase, tendo em conta os seus valores.  

 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. 

  Recorre de modo intencional e adequado a conectores diversificados, 

em textos orais e escritos.  

 Usa frases complexas para exprimir sequências ([tão] que, para que) . 

 Depreende o significado de palavras a partir da sua análise e a partir 

das múltiplas relações que podem estabelecer entre si.  

 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. 
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ATITUDES  

 Participação (Interesse e empenho, oportunidade das intervenções, 
autonomia, iniciativa e espírito de interajuda) 

 

 Responsabilidade (Cumprimento de obrigações e tarefas) 
 

 Sociabilidade/Comportamento (respeito pelos outros, pelas opiniões 
alheias, espírito crítico e cumprimento das regras estabelecidas) 

Grelhas de 

registo (Material; 

Comportamento; 
Desempenho,…) 
 
Registos de 

incidentes 

ocasionais 

 

Observação 

direta 

 

 PORTUGUÊS - 4º ano   

 DESEMPENHO ESPERADO 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

ORALIDADE 

 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.  

 Pede e toma a palavra e respeita o tempo de palavra dos outros.  

 Planeia, produz e avalia 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). 

 

Fichas de 

avaliação  

 

Trabalhos 

individuais 

 

Questões-aula 

/minifichas  

Observação 

direta 

 

Grelhas de 

observação de 

auto e 

heteroavaliação 

de trabalhos/ 

atividades 

 

Trabalho de 

projeto/ 

articulação 

interdisciplinar 

 

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). 
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EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

 Ouve ler textos literários e expressa reações de leitura de modo 
criativo.  

 Lê 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 dizer 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. 

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.  

 Redigi textos com utilização correta das formas de representação 
escrita (grafia, pontuação e translineação, configuração gráfica e 
sinais auxiliares da escrita).  

 Escreve textos, organizados em parágrafos, coesos, coerentes e 
adequados às convenções de representação gráfica. 

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.  

 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. 
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ATITUDES  

 Participação (Interesse e empenho, oportunidade das intervenções, 
autonomia, iniciativa e espírito de interajuda) 

 

 Responsabilidade (Cumprimento de obrigações e tarefas) 
 

 Sociabilidade/Comportamento (respeito pelos outros, pelas opiniões 
alheias, espírito crítico e cumprimento das regras estabelecidas) 

Grelhas de 

registo (Material; 

Comportamento; 
Desempenho,…) 
 
Registos de 

incidentes 

ocasionais 

 

Observação 

direta 

 
 

 

MATEMÁTICA - 1º ano   

 

DESEMPENHO ESPERADO 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

 Lê e representa números até 100. 

 Identifica o valor posicional de um algarismo. 

 Efetua contagens progressivas e regressivas, com e sem recurso a 
materiais manipuláveis. 

 Reconhece e memoriza factos básicos das operações e calcular com 
os números inteiros. 

 Reconhece e utiliza diferentes representações para o mesmo 
número e relacioná-las. 

 Compara e ordena números, e realizar estimativas plausíveis de 
quantidades e de somas e diferenças. 

  Aplica estratégias na resolução de problemas com números 
naturais, em contextos matemáticos e não matemáticos. 

 Reconhece e descreve regularidades em sequências e em tabelas 
numéricas. 

Fichas de 

avaliação  

 

Trabalhos 

individuais,  

 

Questões-aula 

/minifichas  

 

Observação 

direta 

 

Grelhas de 

observação de 

auto e 

heteroavaliação 

de trabalhos/ 

atividades 

 

Trabalho de 

projeto/ 

articulação 

interdisciplinar 

 

GEOMETRIA  E 
MEDIDA 

 Revela sentido de orientação. 

 Identifica e compara sólidos geométricos. 

 Identifica polígonos (triângulos, quadrados, retângulos) e 
círculos nesses sólidos. 

  Descreve figuras no plano, identificando as suas propriedades.  

 Compõe e decompõe figuras planas, a partir de figuras dadas. 

 Compara e ordena objetos de acordo com a grandeza 
comprimento, identificando e utilizando unidades de medida. 

 Reconhece e relaciona entre si o valor das moedas e notas, e 
usá-los em contextos diversos. 

 Aplica estratégias na resolução de problemas envolvendo a 
visualização e a medida em contextos matemáticos e não 
matemáticos. 

ORGANIZAÇÃO 
E 

TRATAMENTO 
DE 

DADOS 
 

 

 Representa e interpreta os dados 

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

 Exprime, oralmente e por escrito, raciocínios, procedimentos e 
resultados baseando-se nos dados recolhidos e tratados. 
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ATITUDES 

  Participação (Interesse e empenho, oportunidade das 
intervenções, autonomia, iniciativa e espírito de interajuda)  

 

 Responsabilidade (Cumprimento de obrigações e tarefas)  
 

 Sociabilidade/Comportamento (respeito pelos outros, pelas 
opiniões alheias, espírito crítico e cumprimento das regras 
estabelecidas)  

Grelhas de 

registo (Material; 

Comportamento; 
Desempenho,…) 
 
Registos de 

incidentes 

ocasionais 

 

Observação 

direta 

 
 
 
 

 

MATEMÁTICA - 2º ano   

 

DESEMPENHO ESPERADO 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

 

 Lê e representa números no sistema de numeração decimal até 
1000 e identificar o valor posicional de um algarismo.  

 Identifica e dá exemplos de números pares e ímpares.  

 Reconhece e memoriza factos básicos das operações e calcular 
com os números inteiros não negativos recorrendo à 
representação horizontal do cálculo, em diferentes situações 
e usando diversas estratégias que mobilizem relações 
numéricas e propriedades das operações.  

 Reconhece e utiliza diferentes representações para o mesmo 
número e relacioná-las.  

 Compara e ordena números, e realiza estimativas plausíveis de 
quantidades e de somas, diferenças e produtos, com e sem 
recurso a material concreto.  

 Reconhece frações unitárias como representações de uma 
parte de um todo dividido em partes iguais, em diferentes 
contextos, e dar exemplos. 

Fichas de 

avaliação  

 

Trabalhos 

individuais  

 

Questões-aula 

/minifichas  

 

Observação 

direta 

 

Grelhas de 

observação de 
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GEOMETRIA  E 
MEDIDA 

 

 Identifica, interpreta e descreve relações espaciais, situando-se 
no espaço em relação aos outros e aos objetos.  

 Identifica e compara sólidos geométricos, reconhecendo 
semelhanças e diferenças, e identificando polígonos 
(triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos e hexágonos) e 
círculos nesses sólidos.  

 Descreve figuras planas, identificando as suas propriedades, e 
representá-las a partir de atributos especificados.  

 Compõe e decompõe figuras planas, a partir de figuras dadas, 
identificando atributos que se mantêm ou que se alteram nas 
figuras construídas.  

 Compara e ordena objetos de acordo com diferentes grandezas 
(comprimento, massa, capacidade e área) identificando e 
utilizando unidades de medida convencionais e não 
convencionais.  

 Reconhece e relaciona entre si o valor das moedas e notas da 
Zona Euro, e usá-las em contextos diversos.  

 Reconhece e relaciona entre si intervalos de tempo (hora, dia, 
semana, mês e ano).  

 Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas 
envolvendo a visualização e a medida em contextos 
matemáticos e não matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos 
resultados.  

 Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explica 
raciocínios, procedimentos e conclusões.  

 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 
regular 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. 

auto e 

heteroavaliação 

de trabalhos/ 

atividades 

 

Trabalho de 

projeto/ 

articulação 

interdisciplinar 

 

ORGANIZAÇÃO 
E 

TRATAMENTO 
DE 

 DADOS 

 Recolhe, organiza e representa dados qualitativos e 
quantitativos discretos utilizando diferentes representações e 
interpreta a informação representada.  

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

 Comunica raciocínios, procedimentos e resultados 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.  

 Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos 
matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular 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. 
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ATITUDES 

  Participação (Interesse e empenho, oportunidade das 
intervenções, autonomia, iniciativa e espírito de interajuda)  

 

 Responsabilidade (Cumprimento de obrigações e tarefas)  
 

 Sociabilidade/Comportamento (respeito pelos outros, pelas 
opiniões alheias, espírito crítico e cumprimento das regras 
estabelecidas)  

Grelhas de 

registo (Material; 

Comportamento; 
Desempenho,…) 
 
Registos de 

incidentes 

ocasionais 

 

Observação 

direta 

 

 

MATEMÁTICA - 3º ano   

 

DESEMPENHO ESPERADO 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

 

 Lê e representa números no sistema de numeração decimal até à 

centena de milhar, identificar o valor posicional de um algarismo e 

relacionar 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 utilizá-

las 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 e 

decimal, estabelecer relações entre as diferentes representações e utilizá-

los 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 

avaliar a plausibilidade dos resultados.  

• Reconhece regularidades em sequências e em tabelas numéricas, e 

formula e testar conjeturas. 

 • Exprime, 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).  

• 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 regular 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. 

Fichas de 

avaliação  

 

Trabalhos 

individuais,  

 

Questões-aula 

/minifichas  

 

Observação 

direta 

 

Grelhas de 

observação de 

auto e 

heteroavaliação 

de trabalhos/ 

atividades 

 

Trabalho de 

projeto/ 

articulação 

interdisciplinar 
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GEOMETRIA  E 
MEDIDA 

 

• Desenha e descreve a posição de polígonos (triângulos, quadrados, 

retângulos, pentágonos e hexágonos) recorrendo a coordenadas, em 

grelhas quadriculadas.  

• Identifica propriedades de figuras planas e de sólidos geométricos e 

fazer classificações, justificando os critérios utilizados.  

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

e relacionando as unidades de medida do SI e fazer 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 avaliar 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 regular 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. 

ORGANIZAÇÃO 
E 

TRATAMENTO  
DE  

DADOS 

• 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 (formular questões, escolher métodos de recolha de dados, 

selecionar formas de organização e representação de dados, analisar e 

concluir).  

• 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.  

• Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos 

matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular 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.  
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ATITUDES 

  Participação (Interesse e empenho, oportunidade das 
intervenções, autonomia, iniciativa e espírito de interajuda)  

 

 Responsabilidade (Cumprimento de obrigações e tarefas)  
 

 Sociabilidade/Comportamento (respeito pelos outros, pelas 
opiniões alheias, espírito crítico e cumprimento das regras 
estabelecidas)  

Grelhas de 

registo (Material; 

Comportamento; 
Desempenho,…) 
 
Registos de 

incidentes 

ocasionais 

 

Observação 

direta 

 
 

 

MATEMÁTICA - 4º ano   

 

DESEMPENHO ESPERADO 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

 

 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 
utilizá-las em situações de cálculo.  

 Reconhece e memoriza factos básicos da multiplicação eda 
divisão. 

 Calcula com números racionais não negativos narepresentação 
decimal, recorrendo ao cálculo mental e aalgoritmos. 

 Representa números racionais não negativos na forma defração, 
decimal e percentagem, estabelece relações entre as diferentes 
representações e utilizá-los 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 
regular 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.  

Fichas de 

avaliação  

 

Trabalhos 

individuais,  

 

Questões-aula 

/minifichas  

 

Observação 

direta 

 

Grelhas de 

observação de 

auto e 

heteroavaliação 

de trabalhos/ 

atividades 

 

Trabalho de 

projeto/ 

articulação 

interdisciplinar 
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GEOMETRIA  
 E MEDIDA 

 

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

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

 Identifica propriedades de figuras planas e de sólidosgeométricos 
e faz classificações, justificando os critériosutilizados. 

 Mede comprimentos, áreas, volumes, capacidades emassas, 
utilizando e relacionando as unidades de medida doSI e fazer 
estimativas de medidas, em contextos diversos. 

 Concebe e aplica estratégias na resolução de 
problemasenvolvendo grandezas e propriedades das 
figurasgeométricas no plano e no espaço, em 
contextosmatemáticos e não matemáticos, e avaliar a 
plausibilidadedos resultados. 

 Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explica 
raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendoao 
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 
regular 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.  

ORGANIZAÇÃO 
E 

TRATAMENTO 
 DE 

 DADOS 

 Analisa e interpreta informação de natureza 
estatísticarepresentada de diversas formas. 

 Reconhece e dá exemplos de acontecimentos certos eimpossíveis, 
e acontecimentos possíveis (prováveis e poucoprováveis). 

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

 Planeia e conduz 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).  

 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.  

 Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos 
matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular 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.  
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ATITUDES 

  Participação (Interesse e empenho, oportunidade das 
intervenções, autonomia, iniciativa e espírito de interajuda)  

 

 Responsabilidade (Cumprimento de obrigações e tarefas)  
 

 Sociabilidade/Comportamento (respeito pelos outros, pelas 
opiniões alheias, espírito crítico e cumprimento das regras 
estabelecidas)  

Grelhas de 

registo (Material; 

Comportamento; 
Desempenho,…) 
 
Registos de 

incidentes 

ocasionais 

 

Observação 

direta 

 
 
 

 

ESTUDO DO MEIO - 1º ano   

 

DESEMPENHO ESPERADO 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

À DESCOBERTA 
DE SI MESMO 

 Conhece a sua identificação pessoal. 

 Indica datas e factos significativos da sua história individual. 

 Descreve a sucessão de atos praticados ao longo do dia e da 
semana. 

 Estabelece relações de temporalidade. 

 Verifica alterações morfológicas que se vão operando ao longo das 
etapas da vida humana. 

 Identifica situações e comportamentos de risco para a saúde e 
segurança individual e coletiva em diversos contextos . 

 Preserva a saúde e segurança do seu corpo, respeita e aceita as 
diferenças individuais. 

 

Fichas de 

avaliação  

 

Trabalhos 

individuais,  

 

Questões-aula 

/minifichas  

 

Observação 

direta 

 

Grelhas de 

observação de 

auto e 

heteroavaliação 

de trabalhos/ 

atividades 

 

Trabalho de 

projeto/ 

articulação 

interdisciplinar 

 

À DESCOBERTA 
DOS OUTROS E 

DAS 
INSTITUIÇÕES 

 Estabelece relações de parentesco e reconhece que existem 
diferentes estruturas familiares. 

 Conhece a identificação e a profissão dos membros da família. 

 Conhece as profissões exercidas por alguns membros da 
comunidade local, relacionando-as com as respetivas atividades. 

 Identifica os principais símbolos nacionais (hino e bandeira). 

À DESCOBERTA 
DO AMBIENTE 

NATURAL 

 Identifica os estados de tempo mais frequentes no local/na região 
onde vive. 

 Elabora e compara registos das condições atmosféricas diárias. 

  Reconhece a importância do Sol como fonte de luz e calor para a 
Terra e para a vida. 

 Distingue seres vivos de seres não vivos, e reconhecendo a sua 
diversidade. 

 Identifica nos seres vivos necessidades básicas, distintas, em 
diferentes fases do seu desenvolvimento. 

À DESCOBERTA 
DOS MATERIAIS 
E DOS OBJETOS 

 Identifica propriedades dos materiais, que os leva a serem 
utilizados de determinado modo. 

 Explora objetos procurando, livremente, maneiras de os agrupar, 
montar, desmontar, ligar, sobrepor. 
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À DESCOBERTA 
DAS 

INTERRELAÇÕES 
ENTRE ESPAÇO 

 Desenha mapas mentais e itinerários simples de espaços do seu 
quotidiano. 

 Relaciona espaços da sua vivência com diferentes funções. 

 Identifica, com base na observação direta e indireta, elementos 
naturais e humanos da paisagem do local onde vive 

 Revela comportamentos que visem os sete “R” (Repensar, Reduzir, 
Reutilizar, Reaproveitar/ Reciclar/ Recusar/ Recuperar). 

ATITUDES  

 Participação (Interesse e empenho, oportunidade das 
intervenções, autonomia, iniciativa e espírito de interajuda)  

 

 Responsabilidade (Cumprimento de obrigações e tarefas)  
 

 Sociabilidade/Comportamento (respeito pelos outros, pelas 
opiniões alheias, espírito crítico e cumprimento das regras 
estabelecidas)  

Grelhas de 

registo (Material; 

Comportamento; 
Desempenho,…) 
 
Registos de 

incidentes 

ocasionais 

 

Observação 

direta 
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ESTUDO DO MEIO - 2º ano   

 
DESEMPENHO ESPERADO 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

À DESCOBERTA 
DE SI MESMO 

 Localiza em mapas, o local do nascimento, locais onde tenha vivido 
anteriormente ou tenha passado férias.   

 Reconhece datas e factos (data de nascimento, quando começou a 
andar, a falar…).   

 Reconhece unidades de tempo: o mês e o ano. 

 Localiza, numa linha de tempo, datas e fatos significativos.  

 Identifica o ano comum e o ano bissexto.   

 Reconhece datas e factos (aniversários, festas,…). 

 Representa a sua família.   

 Localiza no seu corpo os órgãos dos sentidos.   

 Distingue objectos pelo cheiro, sabor, textura, forma, sons… do 
ambiente que o rodeia.   

 Identifica alguns cuidados a ter com a visão e a audição (não ler às 
escuras, ver televisão a uma distância correta, evitar sons de 
intensidade muito elevada…).   

 Reconhece modificações do seu corpo (queda dos dentes de leite e 
nascimento da dentição definitiva…).   

 Conhece e aplica normas de higiene do corpo (hábitos de higiene 
diária).   

 Identifica diferentes necessidades de Higiene: alimentar; do 
vestuário no seu dia-a-dia; da sua habitação, escola, ruas,…   

 Reconhece a importância da vacinação para a saúde. 

 Conhece e aplica normas de prevenção rodoviária (sinais de trânsito 
úteis para o dia a dia das crianças: sinais de piões, pistas de 
bicicletas, passagens de nível…).   

 Identifica alguns cuidados na utilização dos transportes públicos.   

 Conhece e aplica regras de segurança na praia, nos rios, nas piscinas.   

 Exprime aspirações; enunciar projectos (o que irá fazer nas férias 
grandes, no ano que vem…). 

 

 

Fichas de 

avaliação  

 

 

 

Trabalhos 

individuais  

 

Questões-aula 

/minifichas  

 

Observação 

direta 

 

Grelhas de 

observação de 

auto e 

heteroavaliação 

de trabalhos/ 

atividades 

 

Trabalho de 

projeto/ 

articulação 

interdisciplinar 

 

À DESCOBERTA 
DOS OUTROS E 

DAS 
INSTITUIÇÕES 

 Conhece e aplica algumas regras de convivência social.  

 Respeita os interesses individuais e colectivos.   

 Conhece e aplica formas de harmonização de conflitos: diálogo, 
consenso e votação.  

 Identifica profissões e as funções de alguns membros da comunidade. 

 Contacta e descreve alguns membros da comunidade. 

 Contacta e recolhe dados sobre colectividades, serviços de saúde, 
correios bancos, organizações religiosas, autarquias,…  



21 

 

À DESCOBERTA 
DO AMBIENTE 

NATURAL 

 Reconhece alguns estados do tempo. 

 Relaciona as estações do ano com os estados do tempo 
característicos.   

 Reconhece o ar em movimento (vento, correntes de ar…).   

 Observa e identifica algumas plantas mais comuns existentes no 
ambiente próximo: plantas espontâneas; plantas cultivadas.   

 Reconhece diferentes ambientes onde vivem as plantas.   

 Conhece partes constitutivas das plantas mais comuns (raiz, caule, 
folhas, flores e frutos).   

 Regista variações do aspecto, ao longo do ano, de um arbusto ou de 
uma árvore. 

 Observa e identifica alguns animais mais comuns existentes no 
ambiente próximo: animais selvagens; animais domésticos.  

 Reconhece diferentes ambientes onde vivem os animais (terra, água, 
ar).   

 Reconhece características externas de alguns animais (corpo coberto 
de penas, pelos escamas, bicos, garras…).   

 Recolhe dados sobre o modo de vida desses animais ( o que comem, 
como se reproduzem, como se deslocam…).  

À DESCOBERTA 
DOS MATERIAIS 
E DOS OBJETOS 

 Reconhece materiais naturais de origem animal, vegetal e mineral.   

 Compara materiais e objectos segundo algumas das suas 
propriedades.   

 Reconhece a existência do ar (balões, seringas…).   

 Reconhece que o ar tem peso (usar balões e bolas com ar e vazios).   

 Experimenta o comportamento de objectos em presença de ar 
quente e de ar frio. 

 Reconhece a importância da luz solar para os seres vivos.   

 Experimenta a exposição e não exposição de plantas à luz solar. 

À DESCOBERTA 
DAS 

INTERRELAÇÕES 
ENTRE ESPAÇO 

 Descreve os seus itinerários diários (casa/escola…).  

 Localiza os pontos de partida e de chegada.   

 Traça o itinerário na planta do bairro ou da localidade.   

 Reconhece tipos de comunicação pessoal (correio, telefone,…).   

 Reconhece tipos de comunicação social ( jornais, rádio, televisão,…).   

 Distingue diferentes tipos de transporte utilizados na sua 
comunidade. 

 Conhece outros tipos de transporte. 

ATITUDES  

 Participação (Interesse e empenho, oportunidade das 
intervenções, autonomia, iniciativa e espírito de interajuda)  

 

 Responsabilidade (Cumprimento de obrigações e tarefas)  
 

 Sociabilidade/Comportamento (respeito pelos outros, pelas 
opiniões alheias, espírito crítico e cumprimento das regras 
estabelecidas)  

Grelhas de 

registo (Material; 

Comportamento; 
Desempenho,…) 
 
Registos de 

incidentes 

ocasionais 

 

Observação 

direta 
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ESTUDO DO MEIO - 3º ano   

 
DESEMPENHO ESPERADO 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

À DESCOBERTA 
DE SI MESMO 

 Distingue freguesia / concelho/distrito / país 

 Reconhece documentos de identificação 

 Identifica diferentes nacionalidades 

 Identifica freguesia, concelho, distrito e país;  

 Nomeia os grupos de ilhas dos arquipélagos da Madeira e dos 
Açores; 

 Identifica fenómenos relacionados com algumas das funções vitais. 

 Conhece as funções vitais (digestiva, respiratória, circulatória, 
excretora, reprodutora/sexual). 

 Conhece alguns órgãos dos aparelhos correspondentes (boca, 
estômago, intestinos, coração, pulmões, rins, genitais) e localizá-los 

 Reconhece situações agradáveis e desagradáveis e diferentes 
possibilidades de reação ( calor, frio, fome, conforto, dor) 

 Reconhece estados psíquicos e respetivas reações físicas 
Alegria/riso, tristeza/choro, medo/tensão  

 Reconhece alguns sentimentos e suas manifestações 

 

 

Fichas de 

avaliação  

 

 

 

Trabalhos 

individuais,  

 

Questões-aula 

/minifichas  

 

Observação 

direta 

 

Grelhas de 

observação de 

auto e 

heteroavaliação 

de trabalhos/ 

atividades 

 

Trabalho de 

projeto/ 

articulação 

interdisciplinar 

 

À DESCOBERTA 
DOS OUTROS E 

DAS 
INSTITUIÇÕES 

 Reconhece a importância do ar puro e do Sol para a saúde.  

 Identifica os perigos do consumo de álcool, tabaco e outras drogas. 

 Conhece regras de Primeiros Socorros. 

 Constrói uma árvore genealógica simples. 

 Reconhece locais importantes para a história da família.  

 Faz a seriação, ordenação, comparação de factos significativos e 
acontecimentos da história pessoal; 

 Identifica os membros da sua família 

 Conhece vestígios do passado local.  

 Conhece costumes e tradições de outros povos. 

 Defende e respeita os símbolos locais, regionais e nacionais 

 Respeita e valoriza outros povos e outras culturas, repudiando 
qualquer tipo de discriminação. 

À DESCOBERTA 
DO AMBIENTE 

NATURAL 

● Identifica alguns fatores do ambiente que condicionam a vida das 
plantas 

● Compara e classifica plantas segundo critérios: cor da flor, forma da 
folha, folha caduca ou persistentes, forma da raiz, plantas 
comestíveis e não comestíveis. 

● Realiza experiências e observar formas de reprodução das plantas. 
● Compara e classifica animais segundo as suas características. 
● Identifica alguns fatores do ambiente que condicionam a vida dos 

animais. 
● Constrói cadeias alimentares simples. 
● Distingue formas de relevo existentes na região. 
● Distingue meios aquáticos existentes na região. 
●  Reconhece os aspetos naturais do meio, recorrendo à observação. 
● Reconhece o sol como fonte de luz e calor. 
● Identifica algumas características das rochas.  
● Reconhece a utilidade de algumas rochas. 
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À DESCOBERTA 
DOS MATERIAIS 
E DOS OBJETOS 

 
 

 Reconhece no comércio, uma fonte de recursos da atividade 
humana com vista à satisfação das necessidades básicas do ser 
humano e à melhoria da sua qualidade de vida, recorrendo à 
observação direta e indireta dessa atividade económica. 

 Identifica e reconhece vias de comunicação e meios de transporte. 
 
 

À DESCOBERTA 
DAS 

INTERRELAÇÕES 
ENTRE ESPAÇO 

 Conhece a posição da Terra no espaço, relativamente a outros 
corpos celestes.  

 Conhece os pontos cardeais. 

 Distingue estrelas de planetas. 

 Resolve situações que envolvam deslocações, localizações e 
distâncias em espaços familiares e, por comparação situar-se 
relativamente a espaços mais longínquos. 

 Compreende que as deslocações de pessoas e/ou animais entre 
diferentes territórios, têm implicações importantes. 

ATITUDES  

 Participação (Interesse e empenho, oportunidade das 
intervenções, autonomia, iniciativa e espírito de interajuda)  

 

 Responsabilidade (Cumprimento de obrigações e tarefas)  
 

 Sociabilidade/Comportamento (respeito pelos outros, pelas 
opiniões alheias, espírito crítico e cumprimento das regras 
estabelecidas)  

Grelhas de 

registo (Material; 

Comportamento; 
Desempenho,…) 
 
Registos de 

incidentes 

ocasionais 

 

Observação 

direta 
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ESTUDO DO MEIO - 4º ano   

 

DESEMPENHO ESPERADO 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

À DESCOBERTA 
DE SI MESMO 

 Reconhece a existência dos ossos e dos músculos e suas funções. 

 Identifica a função de proteção da pele e os cuidados a ter com a 
exposição ao sol.  

 Conhece algumas regras de primeiros socorros.  

 Conhece regras de prevenção de incêndios.  

 Conhece regras de segurança antissísmica.  

Fichas de 

avaliação  

 

 

 

Trabalhos 

individuais,  

 

Questões-aula 

/minifichas  

 

Observação 

direta 

 

Grelhas de 

observação de 

auto e 

heteroavaliação 

de trabalhos/ 

atividades 

 

Trabalho de 

projeto/ 

articulação 

interdisciplinar 

 

À DESCOBERTA 
DOS OUTROS E 

DAS 
INSTITUIÇÕES 

 Utiliza vestígios de outras épocas como fontes de informação para 
reconstruir e compreender o passado e organizar o presente.  

 Reconhece e identificar elementos espácio-temporais que se 
referem a acontecimentos e factos da história local e nacional.  

 Conhece factos históricos que se relacionam com os feriados 
nacionais e seu significado.  

 Conhece unidades de tempo: o século.  

 Reconhece os símbolos nacionais.  

À DESCOBERTA 
DO AMBIENTE 

NATURAL 

 Reconhece a forma da Terra.  

 Reconhece os aspetos da Lua nas diversas fases.  

 Reconhece os constituintes do sistema solar num modelo.  

 Reconhece fenómenos de condensação, solidificação, evaporação, 
fusão e precipitação.  

 Relaciona esses fenómenos com o ciclo da água.  

 Compreende o fenómeno de infiltração da água no solo.  

 Reconhece e localiza nascentes e os principais cursos de água.  

 Identifica as maiores formações de relevo em Portugal  

 Utiliza mapas para situar os principais rios e formações de relevo 
portugueses.  

À DESCOBERTA 
DOS MATERIAIS 
E DOS OBJETOS 

 Conhece e aplica alguns cuidados e normas/instruções de 
utilização desses objetos.  

 Observa de que forma o som se propaga através de diversos 
materiais.  

 Reconhece a existência de cargas elétricas.  

 Compreende o conceito de eletricidade estática (por fricção).  

 Comprova a existência de oxigénio através das combustões.  

 Reconhece a existência da pressão atmosférica.  

 Reconhece os conceitos associados a cada atividade experimental 
(combustível, comburente, pressão atmosférica, cargas elétricas 
positivas e negativas).  

 Reconhece a temperatura como um fator que altera o estado físico 
da água e de outros materiais.  

 Manusea objetos em situações concretas  

 Compreende o comportamento da água dentro de dois ou mais 
vasos ligados entre si.  

 Compreende a importância da vegetação na preservação das zonas 
costeiras.  

 Reconhece a importância da temperatura nas mudanças de estado 
da água e de outros materiais.  

 Classifica materiais sólidos, líquidos e gasosos.  

 Adota atitudes críticas perante as observações realizadas.  
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À DESCOBERTA 
DAS 

INTERRELAÇÕES 
ENTRE ESPAÇO 

 Localiza os continentes e os oceanos no planisfério e no globo.  

 Reconhece o oceano Atlântico como fronteira marítima de 
Portugal.  

 Reconhece alguns aspetos da paisagem junto à costa.  

 Localiza, no mapa, Portugal Continental, ilhas e arquipélagos.  

 Identifica formas de sinalização da costa.  

 Preserva a biodiversidade das regiões costeiras.  

 Reconhece aglomerados populacionais.  

 Utiliza mapas de diferentes escalas para localizar espaços à escala 
local, nacional e mundial.  

 Conhece as diferentes formas de migração.  

 Reconhece as principais atividades produtivas nacionais.  

 Reconhece a importância destas atividades na economia do país.  

 Identifica os principais produtos provenientes de cada atividade 
económica.  

 Identifica causas e consequências de poluição da água, do solo e 
do ar  

 Compreende de que forma as atividades económicas podem 
contribuir para a degradação do meio próximo.  

 Identifica alguns desequilíbrios ambientais provocados pelo 
Homem.  

 Reconhece formas de combate aos diferentes tipos de poluição.  

 Reconhece a importância das áreas protegidas para a preservação 
do equilíbrio ambiental.  

ATITUDES  

 Participação (Interesse e empenho, oportunidade das 
intervenções, autonomia, iniciativa e espírito de interajuda)  

 

 Responsabilidade (Cumprimento de obrigações e tarefas)  
 

 Sociabilidade/Comportamento (respeito pelos outros, pelas 
opiniões alheias, espírito crítico e cumprimento das regras 
estabelecidas)  

Grelhas de 

registo (Material; 

Comporta 
mento; 
Desempenho…) 
 
Registos de 

incidentes 

ocasionais 

 

Observação 

direta 
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EDUCAÇÃO FÍSICA - 1º e 2º anos  

DESEMPENHO ESPERADO 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 Realiza perícias e manipulações através de ações motoras básicas com 
aparelhos portáteis. 

 Realiza em percursos deslocamentos e equilíbrios, no solo e em aparelhos. 

 Participa   em jogos,   cumprindo regras, selecionando e   realizando  
com intencionalidade e oportunidade as ações características desses jogos. 

 Através da dança, combina deslocamentos, movimentos não locomotores e 
equilíbrios adequados de acordo com a estrutura rítmica e melodia de 
composições musicais. 

 Escolher e realizar habilidades apropriadas em percursos na natureza, de acordo 
com as características do terreno e os sinais de orientação, colaborando com os 
colegas e respeitando as regras de segurança e preservação do ambiente 

Trabalhos de grupo 
Trabalhos individuais 

Observação direta 
Questões aula 

Trabalho de 
projeto/articulação 

disciplinar 

- Participação (Interesse e empenho, oportunidade das intervenções,  autonomia, 
iniciativa e espírito de interajuda)  
- Responsabilidade (Cumprimento de obrigações e tarefas)  
- Sociabilidade/Comportamento (respeito pelos outros, pelas opiniões alheias, espírito 
crítico e cumprimento das regras estabelecidas)  

Grelhas de registo 
(Material; 

Comportamento; 
Desempenho) 

Registos de incidentes 
ocasionais 

Observação direta 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – 1º e 2º anos 

DRAMÁTICA / TEATRO  INSTRUMEN
TOS DE 

AVALIAÇÃO DESEMPENHO ESPERADO 

APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

 

 Identifica, em manifestações performativas, personagens, cenários, 
ambientes, situações cénicas, problemas e soluções da ação dramática. 

 Reconhece diferentes formas de usar a voz (altura, ritmo, intensidade) e 
o corpo (postura, gestos, expressões faciais). 

Trabalhos 

de grupo 

 

Trabalhos 

individuais 

 

Observação 

direta 

 

 

Trabalho de 

projeto/arti

culação 

disciplinar 

INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 Distingue o jogo dramático, da improvisação e representação. 

 Exprime opiniões pessoais e estabelece relação entre acontecimentos da 
vida real e as situações dramáticas. 

 

MÚSICA 

DESEMPENHO ESPERADO 
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EXPERIMENTAÇÃO 

E CRIAÇÃO 

 Experimenta sons vocais de forma a conhecer as potencialidades da voz. 
 Explora diferentes fontes sonoras. 
 Improvisa, a solo ou em grupo, pequenas sequências melódicas, rítmicas 

ou harmónicas. 

 

 

INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 Interpreta rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz. 
 Canta, a solo e em grupo, canções diversificadas. 
 Experimenta, a solo e em grupo, instrumentos musicais, convencionais e 

não convencionais. 

 Realiza sequências de movimentos corporais em contextos musicais 
diferenciados. 

 Apresenta publicamente atividades artísticas em que se articula a 
música com outras áreas do conhecimento. 

APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

 Compara características rítmicas, melódicas, harmónicas e dinâmicas. 

 Utiliza vocabulário e simbologias convencionais e não convencionais 
para descrever e comparar diversos tipos de sons e peças musicais. 

 Partilha, com os pares, as músicas do seu quotidiano e debate sobre os 
diferentes tipos de música. 

ARTES VISUAIS 

DESEMPENHO ESPERADO 

APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

     Observa os diferentes universos visuais. 
 Mobiliza a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, linha). 
 Transforma os conhecimentos adquiridos comparando imagens e / ou os 

objetos. 
 
 

INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 Dialoga sobre o que vê e sente. 

 Expressa opiniões sobre as diferentes manifestações artísticas. 
 Capta a expressividade contida na linguagem das imagens e/ ou outras 
narrativas visuais. 
 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

 Seleciona técnicas e materiais ajustando-os à intenção 

expressiva das suas representações. 

 Inventa soluções para a resolução de problemas no processo dos seus 
trabalhos plásticos. 

 Manifesta capacidades expressivas e criativas nas suas produções 
plásticas, evidenciando os conhecimentos e técnicas adquiridos. 

 Utiliza vários processos de registo de ideias e
de  planeamento. 

 Desenvolve projetos de trabalho multidisciplinares. 

 Aprecia os seus trabalhos e dos seus colegas, mobilizando diferentes 

critérios de argumentação. 

 

 

 

 

 

 

DANÇA  
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DESEMPENHO ESPERADO 

APROPRIAÇÃO 
E REFLEXÃO 

 Distingue diferentes possibilidades de movimentação do Corpo 
através de movimentos locomotores e não locomotores. 

 Adequa movimentos do corpo com estruturas rítmicas marcadas pelo 
professor integrando diferentes elementos do Tempo. 

 Utiliza movimentos do Corpo com diferentes Relações entre os 
diversos elementos do movimento, com os outros a par ou em grupo. 

 Identifica diferentes estilos e géneros de dança, através da observação 
de diversas manifestações do património artístico. 

INTERPRETAÇÃO 
E 

COMUNICAÇÃO 

 

 Reconhece os efeitos benéficos e valor do desempenho artístico sobre 
as experiências de dança. 

  Interpreta o seu papel coreográfico, através de um desempenho 
expressivo-formal. 

EXPERIMENTAÇÃO 
E 

CRIAÇÃO 

 Recria sequências de movimentos a partir de temas. 

 Constrói, de forma individual e/ou em grupo, sequências 
dançadas/pequenas coreografias a partir de estímulos vários, ações 
e/ou temas. 

 Cria, de forma individual ou em grupo, pequenas sequências de 
movimento. 

 

ATITUDES  

- Participação (Interesse e empenho, oportunidade das intervenções,  
autonomia, iniciativa e espírito de interajuda)  
- Responsabilidade (Cumprimento de obrigações e tarefas)  
- Sociabilidade/Comportamento (respeito pelos outros, pelas opiniões 
alheias, espírito crítico e cumprimento das regras estabelecidas)  

Grelhas de 
registo 
(Material; 
Comporta 
mento; 
Desempenho) 
Registos de 
incidentes 
ocasionais 
Observação 
direta          

 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA + ED. ARTÍSTICA – 3º ano / EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E FÍSICO-MOTORAS –4º ano 

FÍSICO-MOTORA - 4º ano INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO DESEMPENHO ESPERADO 

PERÍCIA E 
MANIPULAÇÃO 

 

 
• Realiza ações motoras básicas com aparelhos portáteis, segundo uma 
estrutura rítmica, encadeamento ou combinação de movimentos, 
conjugando as qualidades da ação própria ao efeito pretendido de 
movimentação do aparelho. 
 

Trabalhos de gruo 
 
Trabalhos 
individuais 
 
Observação direta 
 
Questões aula 
 
Trabalho de 

DESLOCAMENTOS 
E EQUILÍBRIOS 

 

• Realiza ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em aparelhos, 
segundo uma estrutura rítmica, encadeamento, ou combinação de 
movimentos, coordenando a sua ação para aproveitar as qualidades 
motoras possibilitadas pela situação. 
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GINÁSTICA 
 

 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. 

projeto / 
articulação 
disciplinar 
 
 

JOGOS 

• Participa em jogos ajustando a iniciativa própria e as suas qualidades 
motoras na prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e 
ao seu objectivo, realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas 
fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos. 

ATIVIDADES 
RÍTMICAS 

EXPRESSIVAS 
(DANÇA)  

• 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. 
 

PERCURSOS NA 
NATUREZA  

• Escolhe e realiza habilidades apropriadas em percursos na natureza, de 
acordo com as caraterísticas do terreno e os sinais de orientação, 
colaborando com os colegas e respeitando as regras de segurança e 
preservação do ambiente. 
 

MÚSICA / MUSICAL 

DESEMPENHO ESPERADO 

JOGOS DE 
EXPLORAÇÃO 

VOZ: 
• Desenvolve capacidades de inventar e reproduzir melodias, com e sem 
texto e adquire um reportório de canções, rimas e lengalengas 
experimentando/utilizando sons vocais. 
 
CORPO: 

• Desenvolve a musicalidade através da experimentação de percussão 
corporal, acompanhando canções com gestos e movimentando-se 
livremente a partir de sons vocais e instrumentais e melodias e canções.  • 
Associa movimentos a pulsação, andamento, dinâmica; acentuação, 
divisão binária/ternária, fazendo variações bruscas de andamento (rápido, 
lento) e intensidade (forte, fraco) e variações graduais de andamento 
(«acelerando», «retardando») e de intensidade; (aumentar, diminuir) 
através da participação em coreografias elementares inventando e 
reproduzindo gestos, movimentos e passos. 
 
INSTRUMENTOS: 
• Experimenta as potencialidades sonoras de materiais, objetos e 
instrumentos musicais, constroi fontes sonoras elementares introduzindo 
modificações em materiais e objetos. 
 

EXPERIMENTAÇÃ
O, 

DESENVOLVIMEN
TO E CRIAÇÃO 

MUSICAL 

DESENVOLVIMENTO AUDITIVO: 
• Aprende a escutar, a dar nome ao que ouve, a relacionar e organizar 
sons e experiências realizadas através da identificação de sons e 
ambientes/texturas isolados do meio próximo e da natureza. 
• Identifica e marca a pulsação e/ou ritmo de lengalengas, canções, 
melodias e danças, através da percussão corporal, instrumentos, voz, 
movimento e da reprodução com a voz ou com instrumentos de sons 
isolados, motivos, frases, escalas, agregados sonoros, canções e melodias. 
 
EXPRESSÃO E CRIAÇÃO MUSICAL 
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Desenvolve capacidades expressivas e criativas através da criação de 
projetos próprios, por si só ou em grupo, contando com a ajuda do 
professor na escolha e domínio dos meios utilizados. 
 
REPRESENTAÇÃO DO SOM 
•. Inventa/utiliza gestos, sinais e palavras para expressar/comunicar 
timbre, intensidade, duração, altura, pulsação; andamento e dinâmica; 
para representar o som da voz, corpo e instrumentos e utiliza vocabulário 
adequado a situações sonoro/musicais vivenciadas. 
 

 TEATRO / DRAMÁTICA 

 DESEMPENHO ESPERADO 

JOGOS DE 
EXPLORAÇÃO 

CORPO: 
• Explora as possibilidades expressivas do corpo, através de jogos de 
imaginação, vivenciando diferentes formas e atitudes corporais, assim 
como maneiras pessoais de desenvolver um movimento. 
 
VOZ: 
• Explora as diferentes possibilidades da voz, fazendo variar a emissão 
sonora e, progressivamente, alia ao som gestos e movimentos. 

 
ESPAÇO: 
• Utiliza, adapta e recria a partir de uma história ou de uma personagem, 
jogos de orientação no espaço, utilizando diferentes níveis e direcções, 
explorando diferentes maneiras de se deslocar e utilizar o espaço 
circundante para adquirir, progressivamente, o domínio do espaço. 

 
OBJETOS: 
• Recria ou inventa personagens e desenvolve situações, através da 
utilização e a transformação imaginária de um objeto. 
 

JOGOS 
DRAMÁTICOS 

LINGUAGEM NÃO VERBAL: 
• Interage, explorando a dimensão não-verbal em improvisações, através 

da mímica, dos gestos, das atitudes, dos movimentos e da utilização de 
objetos. 
 
LINGUAGEM  VERBAL: 
• Improvisa a partir de palavras, imagens, objetos ou de um tema. 

 
LINGUAGEM VERBAL E GESTUAL: 
• Utiliza simultaneamente a dimensão verbal e gestual. 
• Desenvolve pequenas improvisações explorando, globalmente, as suas 
possibilidades expressivas e utilizando-as para comunicar. 
 

ARTES VISUAIS / PLÁSTICA 

DESEMPENHO ESPERADO 

DESCOBERTA E 
ORGANIZAÇÃO 

PROGRESSIVA DE 
VOLUMES 

MODELAGEM E ESCULTURA: 
• Manipula e explora diferentes materiais moldáveis de forma a ir 
dominando a plasticidade e a resistência dos materiais. 
 
CONSTRUÇÕES: 
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• Explora, sensorialmente, diferentes materiais e objetos, procurando, 
livremente, maneiras de os agrupar, ligar e sobrepor desafiando a 
capacidade de transformação e criação de novos objetos. 
 

DESCOBERTA E 
ORGANIZAÇÃO 

PROGRESSIVA DE 
SUPERFÍCIES 

DESENHO DE EXPRESSÃO LIVRE / ATIVIDADES GRÁFICAS SUGERIDAS: 
• Desenha, de forma livre (preferencialmente), sendo introduzidos 
progressivamente diferentes materiais/suportes e atividades sugeridas, 
nomeadamente ligadas a experiências ocorridas noutras áreas, 
aprofundando as capacidades de expressão e representação gráficas. 
 
PINTURA DE EXPRESSÃO LIVRE / ATIVIDADES DE PINTURA SUGERIDA: 
• Pinta, de forma livre (preferencialmente), inicialmente em suportes 
neutros sendo introduzidos progressivamente diferentes 
materiais/suportes (variando o tamanho, a espessura, a textura e a cor) 
e atividades/experiências sugeridas permitindo aprofundar a capacidade 
de se exprimir, de forma pessoal, através da pintura. 
 

 EXPLORAÇÃO DE 
TÉCNICAS 

DIVERSAS DE 
EXPRESSÃO 

RECORTE, COLAGEM, DOBRAGEM / IMPRESSÃO / TECELAGEM E 
COSTURA / CARTAZES: 
 
• Desenvolve capacidades expressivas através da utilização de diferentes 
materiais e técnicas, alargando o campo de experiências e o domínio de 
outras linguagens expressivas, estando associadas à concretização de 
projectos individuais ou de grupo e, com frequência, ligados a trabalhos 
desenvolvidos noutras áreas.  
• Faz composições com fim comunicativo (usando a imagem, a palavra, 
a imagem e a palavra). 

 

ATITUDES  

- Participação (Interesse e empenho, oportunidade das intervenções,  
autonomia, iniciativa e espírito de interajuda)  
 
- Responsabilidade (Cumprimento de obrigações e tarefas)  
 
- Sociabilidade/Comportamento (respeito pelos outros, pelas opiniões 
alheias, espírito crítico e cumprimento das regras estabelecidas)  

Grelhas de registo 
(Material; 
Comportamento; 
Desempenho) 
 
Registos de 
incidentes 
ocasionais 
 
Observação direta          

 

 
O desempenho esperado na educação e  expressões artísticas e físico-motoras subentende 
uma  progressão gradual e flexível ao longo do 1º ciclo. 
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OFERTA COMPLEMENTAR / INICIAÇÃO À PROGRAMAÇÃO–- TIC –  1º, 2º, 3º, 4º anos 

DESEMPENHO ESPERADO 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

PESO NA 
AVALIAÇÃO 

Aquisição / Compreensão / Aplicação de conhecimentos em: 
- Recolha de informação 
- Participação e colaboração nos projetos 
- Manuseamento de ferramentas digitais básicas. 
- Pesquisa e análise de informação com recursos e meios digitais 
- Produção de artefactos digitais 

Trabalhos 
individuais 
 

 

Conhecimentos 
e capacidades  

 70% 

- Participação (Interesse e empenho, oportunidade das intervenções, 
autonomia, iniciativa e espírito de interajuda)  
- Responsabilidade (Cumprimento de obrigações e tarefas)  
- Sociabilidade/Comportamento (respeito pelos outros, pelas 
opiniões alheias, espírito crítico  e cumprimento das regras 
estabelecidas)  

Grelhas de registo 
(Material; 
Comportamento; 
Desempenho) 
 
Registos de 
incidentes 
ocasionais 
 
Observação direta          

Atitudes 
 

30% 

 
 
 

Perfil de desempenho/ nível de operacionalização 

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: 
Saber/conhecimentos 
e Saber/fazer  

 

 

 O aluno desenvolve 
aptidões que lhe 
permitem progressos 
na aprendizagem de 
acordo com os 
objetivos 
estabelecidos na 
programação definida 
no ano de 
escolaridade 
relativamente a: 
Saber/conhecimentos 
e Saber/fazer  

 

 

 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: 
Saber/conhecimentos 
e Saber/fazer  

 

 

 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: 
Saber/conhecimentos 
e Saber/fazer  
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APOIO AO ESTUDO - 1º, 2º, 3º, 4º anos 

DESEMPENHO ESPERADO 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

PESO NA 
AVALIAÇÃO 

-Superação das dificuldades encontradas 
- Autonomia 
- Realização das tarefas solicitadas 
- Organização dos diversos materiais 
- Métodos e técnicas de trabalho e de estudo. 

Trabalhos 
individuais 
 

 

Conhecimentos 
e capacidades   

 
70% 

- Participação (Interesse e empenho, oportunidade das intervenções, 
autonomia, iniciativa e espírito de interajuda)  
- Responsabilidade (Cumprimento de obrigações e tarefas)  
- Sociabilidade/Comportamento (respeito pelos outros, pelas 
opiniões alheias, espírito crítico  e cumprimento das regras 
estabelecidas)  

Grelhas de registo 
(Material; 
Comportamento; 
Desempenho) 
Registos de 
incidentes 
ocasionais 
 
Observação direta          

Atitudes 
 

30% 

 
 
 
 
 
 

Perfil de desempenho/ nível de operacionalização 

0% - 49% 50% - 69% 70% - 89% 90% - 100% 
Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 
 O aluno não de-
senvolveu aptidões 
suficientes na 
aprendizagem de 
acordo com os objetivos 
estabelecidos na 
programação definida 
no ano de escolaridade 
relativamente a: 
Saber/conhecimentos e 
Saber/fazer  

 

 
 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: 
Saber/conhecimentos 
e Saber/fazer  

 

 
 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: 
Saber/conhecimentos e 
Saber/fazer  

 

 O aluno revelou 
grande capaci-dade e 
eficácia na utilização e 
aplicação das 
aquisições feitas de 
acordo com os 
objetivos estabelecidos 
na programação 
definida no ano de 
escolaridade 
relativamente a: 
Saber/conhecimentos 
e Saber/fazer  
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INGLÊS 3.º e 4.º ANOS  

 
DOMÍNIOS 

 
PESOS 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 
 

CONHECIMENTOS 
E  

CAPACIDADES 
80% 

 
Compreensão Oral 
Interação Oral 
Produção Oral 
 

 
40% 

Fichas de avaliação 
 
Grelhas de registo do 
desempenho oral 

Leitura 
Escrita 
Léxico e gramática 
Domínio intercultural 
 

 
40% 

Fichas de avaliação 
 
Produções dos alunos: trabalhos, 
atividades desenvolvidas e projetos. 

 
ATITUDES  

20% 

Comportamentos e atitudes 
(cumprimento de regras 
estabelecidas; relação pessoal e 
social) 
 
Métodos e hábitos de trabalho 
(atenção/concentração; autonomia; 
espírito de entreajuda) 

 
10% 

 
 

 
10% 

 
 
Grelhas de observação 

 
 

EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA – 1º, 2º, 3, e 4º anos 

 
DISCIPLINAS 

DOMÍNIOS PESO 
NA 

AVA 
LIAÇÃO 

 AVALIAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDUCAÇÃO 

MORAL 
RELIGIOSA 
CATÓLICA 

 

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES 
 
Aquisição dos conhecimentos – 20% 
Compreensão dos conhecimentos –20% 
Aplicação dos conhecimentos – 20% 
Participação nas atividades de grupo - 20% 

 
 

80% 

- grelhas de correção das fichas 
de avaliação (diagnóstica, 
sumativa) 
- grelhas de registo de 
intervenções orais e escritas dos 
alunos durante as aulas 
- registos de observação 
(trabalhos individuais ou de 
grupo) 
- relatórios de atividades 

ATITUDES E VALORES 
- Participação (Interesse e empenho, 
oportunidade das intervenções, 
autonomia, iniciativa e espírito de 
interajuda) – 6% 
- Responsabilidade (Cumprimento de 
obrigações e tarefas) – 7% 
- Sociabilidade/Comportamento (respeito 
pelos outros, pelas opiniões alheias, 
espírito crítico  e cumprimento das regras 
estabelecidas) – 7% 

 
 

20% 

 
- Observação direta, de forma 
contínua, das atitudes e valores 
do aluno 

 
 

- Grelhas de registo 
 
-Registos de incidentes ocasionais 
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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO  

e  
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 

 

De acordo com o estipulado no Decret-Lei nº nº 55/2018, de 6 de julho, a matriz curricular-base, no 1.º ciclo, 

inscreve as componentes de Cidadania e Desenvolvimento e de Tecnologias de Informação e Comunicação 

como componentes de integração curricular transversal potenciada pela dimensão globalizante do ensino, 

constituindo esta última componente uma área de natureza instrumental, de suporte às aprendizagens a 

desenvolver.  
 

Os domínios a desenvolver na componente de Cidadania e Desenvolvimento ao longo do 1.º ciclo  serão os 

seguintes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

Parâmetros de Avaliação Transversal 

Aplicação dos princípios de cidadania 

Reflexão sobre a vida da turma, da escola e da comunidade 

Capacidade de pesquisa, seleção e organização da informação 

Capacidade de comunicação oral e escrita 

 

  
1.º Ciclo EB 

  
1.º 

 
2.º 

 
3.º 

 
4.º 

D
o

m
ín

io
s 

o
b

ri
ga

tó
ri

o
s 

p
ar

a 

to
d

o
s 

o
s 

ci
cl

os
 e

 
ní

ve
is

 d
e 

en
si

n
o

 Direitos Humanos X X   

Igualdade  de Género   X X 

Interculturalidade X X   

Desenvolvimento 
Sustentável 

  X X 

Educação Ambiental X X   

Saúde   X X 

D
o

m
ín

io
s 

o
b

ri
ga

tó
ri

o
s 

p
ar

a 
d

o
is

 c
ic

lo
s 

d
o

 e
n

si
n

o
 

b
ás

ic
o

 
 

Sexualidade     

Media     

Instituições e 
Participação Democrática 

    

Literacia Financeira 
e educação para o consumo 

   X 

Risco   X X 

Segurança Rodoviária X X   
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No 1.º ciclo, atenta à sua natureza instrumental, a componente de Tecnologias de Informação e 

Comunicação não é objeto de avaliação sumativa. 

 

Critérios de Avaliação para progressão/retenção de ano: 

 
Condições de aprovação, transição e progressão 

(Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto - para o 1.º ano e Despacho normativo n.º 1-F/2016, de 5 de 

abril para o 2.º, 3.º e 4.º anos) 

Para efeitos de acompanhamento e avaliação das aprendizagens, a responsabilidade, no 1.º ciclo, é do 

professor titular de turma, em articulação com os restantes professores da turma, ouvido o conselho de 

docentes e dos órgãos de administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola.  

 

Modalidades de avaliação  

A avaliação interna das aprendizagens, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de administração 

e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola, compreende as seguintes modalidades de 

avaliação: a) Diagnóstica; b) Formativa; c) Sumativa.  

Com vista a assegurar a consecução dos objetivos enunciados no diploma que estabelece os princípios 

orientadores da avaliação do ensino e das aprendizagens, nomeadamente no que se refere às modalidades 

de avaliação aí definidas, compete aos órgãos de administração e gestão e de coordenação e supervisão 

pedagógica da escola definir, no âmbito da sua autonomia, para cada modalidade de avaliação, os 

procedimentos adequados.  

Avaliação sumativa  

A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos.  

A avaliação sumativa traduz a necessidade de, no final de cada período escolar, informar alunos e 

encarregados de educação sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens.  

Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o percurso escolar do aluno.  

A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa, garantindo a sua natureza 

globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação referidos no artigo 7.º, compete:  

a) No 1.º ciclo, ao professor titular de turma 

 

Expressão da avaliação sumativa  

No 1.º ciclo do ensino básico, a  informação resultante da avaliação  sumativa,  em  todas  as disciplinas, 

materializada numa menção  qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente , é acompanhada de 

uma apreciação descritiva, na ficha de registo de avaliação, sobre a evolução das aprendizagens do aluno com 

a indicação de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo de 

avaliação.  

No caso do 1.º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa pode expressar -se 

apenas de forma descritiva em todas as componentes do currículo, nos 1.º e 2.º períodos.  
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A expressão dos resultados da avaliação dos alunos do ensino básico abrangidos pelas medidas adicionais e 

adaptações curriculares significativas (Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 de julho), obedece ao disposto nos 

números anteriores. De acordo com o artº 29 do Decreto -Lei n.º 54/2018, de 6 de julho,  “A progressão/ 

avaliação dos alunos abrangidos por medidas universais e seletivas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

realiza-se nos termos definidos na lei. 2 — A progressão dos alunos abrangidos por medidas adicionais de 

suporte à aprendizagem e à inclusão realiza -se nos termos definidos no relatório técnico- pedagógico e no 

programa educativo individual.” 

 

 A ficha de registo de avaliação, que reúne as informações sobre as aprendizagens no final de cada período 

letivo, deve ser apresentada aos encarregados de educação, sempre que possível (atendendo à situação 

pandémica da covid-19), por via digital, sendo presencialmente, apenas, em casos estritamente necessários. 

 

Provas de avaliação externa  

A avaliação externa das aprendizagens no ensino básico, da responsabilidade dos serviços ou organismos do 

Ministério da Educação, compreende: a) Provas de aferição; b) Provas finais de ciclo.  

No âmbito da sua autonomia, compete aos órgãos de administração e gestão e de coordenação e supervisão 

pedagógica da escola definir os procedimentos que permitam assegurar a complementaridade entre a 

informação obtida através da avaliação externa e da avaliação interna das aprendizagens, em harmonia com 

as finalidades definidas no diploma que estabelece os princípios da avaliação do ensino e da aprendizagem.  

As provas de aferição não integram a avaliação interna, pelo que os seus resultados não são considerados 

na classificação final da disciplina. 

No 2.º ano de escolaridade o processo de aferição abrange as disciplinas de Português, Matemática, Estudo 

do Meio, Educação Física e Educação Artística. 

 

Efeitos da avaliação sumativa  

A avaliação sumativa permite uma tomada de decisão sobre a: a) Transição ou não transição no final de cada 

ano não terminal de ciclo; b) Aprovação ou não aprovação no final de cada ciclo; c) Renovação de matrícula; 

d) Certificação de aprendizagens. 

Condições de transição e de aprovação  

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do aluno, 

expressa através das menções, respetivamente, Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e 

Aprovado ou Não Aprovado, no final de cada ciclo.  

A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter pedagógico, sendo a retenção 

considerada excecional.  

A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico do aluno, em que foram 

traçadas e aplicadas medidas de apoio face às dificuldades detetadas.  

Há lugar à retenção dos alunos a quem tenha sido aplicado o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 

21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.  

A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre que o professor 

titular de turma, no 1.º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, considerem que o aluno demonstra 

ter desenvolvido as aprendizagens essenciais para prosseguir com sucesso os seus estudos, sem prejuízo do 

número seguinte.  



38 

 

No final de cada um dos ciclos do ensino básico, após a formalização da avaliação sumativa, incluindo, 

sempre que aplicável, a realização de provas de equivalência à frequência, e, no 9.º ano, das provas finais 

de ciclo, o aluno não progride e obtém a menção Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições:  

a) No 1.º ciclo, tiver obtido: i) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de 

Matemática; ii) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, cumulativamente, 

menção Insuficiente em duas das restantes disciplinas; 

As Atividades de Enriquecimento Curricular, no 1.º ciclo, e Apoio ao Estudo e as disciplinas de Educação 

Moral e Religiosa e de Oferta Complementar, não são consideradas para efeitos de transição de ano e 

aprovação de ciclo.  

No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o limite de faltas, nos 

termos do disposto no n.º 4 do presente artigo. 11440-(8) Diário da República. 

 Um aluno retido nos 1.º, 2.º ou 3.º anos de escolaridade pode integrar a turma a que pertencia por decisão 

do diretor, sob proposta do professor titular de turma.  

A retenção em qualquer ano de um dos ciclos do ensino básico implica a repetição de todas as componentes 

do currículo do respetivo ano de escolaridade. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nas disciplinas que avaliem suportes escritos, os erros ortográficos e de acentuação, serão penalizados em 

0,2%, salvaguardando a repetição de palavras, à exceção do 1.º ano de escolaridade. 

 

Nas fichas de Português, à exceção do 1.º ano de escolaridade, a penalização do erro ortográfico e de 

acentuação na produção escrita é: 

 

De 1 a 2 erros – 0,2% 

De 3 a 5 erros - 1% 

De 6 a 9 erros - 2% 

De 10 a 15 erros – 3% 

Mais de 15 erros – 4% 

 

 A Coordenadora do Departamento 

           Maria Teresa Lavaredas dos Santos 

NOMENCLATURA A UTILIZAR NOS DOCUMENTOS A CLASSIFICAR 

INSUFICIENTE – DE 0% A 49% 

SUFICIENTE – DE 50% A 69% 

BOM – DE 70% A 89% 

MUITO BOM – DE 90% A 100% 

  


