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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
 

 ANO  DEPARTAMENTO  ANO LETIVO 

 

 

4.ºAno  1.º CICLO  2022/2023 

 
 

CRITÉRIOS TRANSVERSAIS 
DO AECA 
(Com base nas AE, Perfil dos Alunos à Saída da escolaridade Obrigatória, DL 

nº55/2018 e Portarias 223-A, 226-A e 235-A/2018) 

 
DESCRITORES DE DESEMPENHO POR NÍVEIS 

 

 

 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 

CONHECIMENTO 

 

 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 

CRIATIVIDADE 

 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

INTERPESSOAL 

MUITO BOM 

 

- Utiliza com muita facilidade instrumentos diversificados para pesquisar, avaliar, 

validar e mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, transformando a 

informação em conhecimento.  

- Comunica sempre de forma clara e rigorosa, utilizando corretamente diferentes 

linguagens e meios de comunicação. 

 

- Adquire, compreende e aplica plenamente os conteúdos e conceitos, mobilizando-

os na realização de tarefas. 

 

- Analisa e interpreta corretamente a informação, selecionando a mais pertinente e 

adequada. 

 

 

- Desenvolve ideias e projetos criativos contextualizados, com muita imaginação.  

 

- Comporta-se de forma exemplar, revelando um grande nível de responsabilidade.  

- Trabalha muito bem em equipa, revelando empatia, tolerância e capacidade de 

negociação para o bem comum.  

 

 

 

 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 

CONHECIMENTO 

 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 

CRIATIVIDADE 

 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

INTERPESSOAL 

BOM 

 

- Utiliza com facilidade instrumentos diversificados para pesquisar, avaliar, validar e 

mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, transformando a informação em 

conhecimento.  

- Comunica de forma clara, utilizando corretamente diferentes linguagens e meios de 

comunicação. 

 

- Adquire, compreende e aplica os conteúdos e conceitos, mobilizando-os na 

realização de tarefas. 

 

 

- Analisa e interpreta a informação, selecionando a mais adequada. 

 

- Desenvolve algumas ideias e projetos contextualizados, recorrendo à imaginação.  

 

 

- Comporta-se de forma correta, revelando um bom nível de responsabilidade.  

-Trabalha em equipa, revelando empatia, tolerância e capacidade de negociação 

para o bem comum.  
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INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 

CONHECIMENTO 

 

 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

CRIATIVIDADE 

 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

INTERPESSOAL 

SUFICIENTE 

 

- Nem sempre utiliza instrumentos diversificados para pesquisar, avaliar, validar e 

mobilizar informação, transformando a informação em conhecimento.  

- Comunica com alguma clareza, utilizando diferentes linguagens e meios de 

comunicação. 

 

- Adquire, compreende e aplica satisfatoriamente os conteúdos e conceitos. 

 

 

- Analisa e interpreta a informação satisfatoriamente. 

 

- Desenvolve algumas ideias e projetos contextualizados.  

 

- Comporta-se de forma satisfatória. 

 -Trabalha em equipa, revelando alguma empatia e tolerância. 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

CONHECIMENTO 

 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 

CRIATIVIDADE 

 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

INTERPESSOAL 

INSUFICIENTE 

 

- Não utiliza instrumentos diversificados para pesquisar, avaliar, validar e mobilizar 

informação. 

 - Revela muita dificuldade em comunicar com clareza, nem utiliza diferentes 

linguagens e meios de comunicação. 

 

- Não adquire, compreende ou aplica os conteúdos e conceitos. 

 

- Analisa e interpreta a informação, com muita dificuldade. 

 

 

- Apresenta muita dificuldade em desenvolver ideias ou projetos.  

 

- Não se comporta de forma satisfatória. 

 - Revela muitas dificuldades na realização de trabalho em equipa. 
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DISCIPLINA  ANO  DEPARTAMENTO  ANO LETIVO 

Português  

 

4.ºAno  1.º CICLO  2022/2023 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

 

1. COMPETÊNCIAS GERAIS 

Conhecimentos, capacidades e atitudes. 

 

 

2. DOMÍNIOS ESPECÍFICOS / TEMAS 

 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS PONDERAÇÃO 

Oralidade: 

✓ Compreensão e Expressão 
25% 

Leitura-escrita 30% 

Educação literária 25% 

Gramática 20% 

Total 100% 

 

 

3. NÍVEIS E DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

MUITO BOM 

Oralidade 

Compreensão  

- Seleciona com bastante facilidade informação relevante; 

- Distingue com bastante facilidade entre factos e opiniões e entre informação essencial e acessória. 

 

Expressão  

- Pede e toma a palavra e respeita o tempo de palavra dos outros; 

- Planeia, produz e avalia com bastante facilidade discursos orais breves, com vocabulário variado e frases complexas, 

individualmente ou em grupo; 

- Participa com bastante empenho em atividades de expressão oral orientada, respeitando regras; 

- Usa a palavra com bastante facilidade para exprimir opiniões e partilhar ideias de forma audível, com boa articulação, 

entoação e ritmos adequados. 

 

Leitura 

- Lê com bastante facilidade textos com características narrativas e descritivas, associados a diferentes finalidades 

(informativas, lúdicas, estéticas); 

- Distingue com bastante facilidade características dos diversos tipos de textos;  

- Faz uma leitura bastante fluente e expressiva; 
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- Realiza leitura silenciosa e de forma bastante autónoma; 

- Explicita com bastante facilidade ideias-chave do texto; 

- Identifica com bastante facilidade o tema e o assunto do texto ou de partes do texto; 

- Exprime assertivamente uma opinião critica acerca de aspetos do texto. 

 

Educação literária 

- Lê integralmente narrativas, poemas e textos; 

- Compreende com bastante facilidade a organização de textos poéticos, narrativos e dramáticos; 

- Dramatiza textos com bastante expressividade e segurança; 

- Manifesta, com bastante facilidade, ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados por histórias ou poemas ouvidos 

ou lidos. 

 

Escrita 

- Escreve com bastante assertividade relatos representados por meio de discurso direto e discurso indireto; 

- Utiliza com bastante facilidade processos de planificação, textualização e revisão realizados de modo individual e/ ou 

grupo; 

- Escreve textos com sequenciação de ideias, bastante criatividade e vocabulário diversificado; 

- Redige textos com utilização bastante correta das formas de representação escrita (grafia, pontuação e translineação, 

configuração gráfica e sinais auxiliares de escrita). 

 

Gramática 
- Identifica com bastante facilidade a classe das palavras: determinante, preposição e pronomes; 

- Conjuga com bastante facilidade verbos regulares e irregulares no pretérito imperfeito do modo indicativo e imperativo; 

- Reconhece facilmente diferentes processos para formar o feminino dos nomes e adjetivos; 

- Reconhece facilmente a flexão nominal e adjetival quanto ao número e grau; 

- Recorre de forma intencional e adequada, a conectores diversificados, em textos orais e escritos; 

- Aplica facilmente processos de expansão e redução de frases; 

- Infere o significado de palavras desconhecidas a partir da sua estrutura (radical e afixos); 

- Compreende com bastante facilidade as regras de derivação das palavras (famílias de palavras); 

- Reconhece com bastante facilidade onomatopeias; 

- Explicita com bastante facilidade regras de ortografia. 

BOM 

Oralidade 

Compreensão  

- Seleciona com facilidade informação relevante; 

- Distingue com facilidade entre factos e opiniões e entre informação essencial e acessória. 

 

Expressão  

- Pede e toma a palavra e respeita o tempo de palavra dos outros; 

- Planeia, produz e avalia com facilidade discursos orais breves, com vocabulário variado e frases complexas, 

individualmente ou em grupo; 

- Participa com empenho em atividades de expressão oral orientada, respeitando regras; 

- Usa a palavra com facilidade para exprimir opiniões e partilhar ideias de forma audível, com boa articulação, entoação 

e ritmos adequados. 

 

Leitura 

- Lê com bastante facilidade textos com características narrativas e descritivas, associados a diferentes finalidades 

(informativas, lúdicas, estéticas); 

- Distingue com bastante facilidade características dos diversos tipos de textos;  

- Faz uma leitura bastante fluente e expressiva; 

- Realiza leitura silenciosa e de forma bastante autónoma; 

- Explicita com bastante facilidade ideias-chave do texto; 

- Identifica com bastante facilidade o tema e o assunto do texto ou de partes do texto; 

- Exprime assertivamente uma opinião critica acerca de aspetos do texto. 

 

Educação literária 
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- Lê integralmente narrativas, poemas e textos; 

- Compreende com facilidade a organização de textos poéticos, narrativos e dramáticos; 

- Dramatiza textos com expressividade e segurança; 

- Manifesta, com facilidade, ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados por histórias ou poemas ouvidos ou lidos. 

 

Escrita 

- Escreve com assertividade relatos representados por meio de discurso direto e discurso indireto; 

- Utiliza com facilidade processos de planificação, textualização e revisão realizados de modo individual e/ ou grupo; 

- Escreve textos com sequenciação de ideias, criatividade e vocabulário diversificado; 

- Redige textos com utilização correta das formas de representação escrita (grafia, pontuação e translineação, 

configuração gráfica e sinais auxiliares de escrita). 

 

Gramática 
- Identifica com facilidade a classe das palavras: determinante, preposição e pronomes; 

- Conjuga com facilidade verbos regulares e irregulares no pretérito imperfeito do modo indicativo e imperativo; 

- Reconhece facilmente diferentes processos para formar o feminino dos nomes e adjetivos; 

- Reconhece facilmente a flexão nominal e adjetival quanto ao número e grau; 

- Recorre de forma intencional e adequada, a conectores diversificados, em textos orais e escritos; 

- Aplica facilmente processos de expansão e redução de frases; 

- Infere o significado de palavras desconhecidas a partir da sua estrutura (radical e afixos); 

- Compreende com facilidade as regras de derivação das palavras (famílias de palavras); 

- Reconhece com facilidade onomatopeias; 

- Explicita com facilidade regras de ortografia. 

SUFICIENTE 

Oralidade 

Compreensão  

- Seleciona alguma informação relevante; 

- Distingue entre factos e opiniões com alguma dificuldade. 

 

Expressão  

- Pede e toma a palavra e respeita o tempo de palavra dos outros; 

- Produz satisfatoriamente discursos orais breves; 

- Participa em atividades de expressão oral orientada, respeitando regras; 

- Usa a palavra para exprimir opiniões e partilhar ideias. 

 

Leitura 

- Lê com hesitação, textos com características narrativas e descritivas; 

- Distingue algumas características dos diversos tipos de textos;  

- Realiza leitura silenciosa; 

- Nem sempre identifica o assunto do texto ou de partes do texto; 

- Exprime uma opinião acerca de aspetos do texto. 

 

Educação literária 

- Lê parcialmente narrativas, poemas e textos; 

- Distingue, com alguma dificuldade, textos poéticos, narrativos e dramáticos; 

- Dramatiza textos com expressividade e segurança; 

- Manifesta, de forma simples, ideias, sentimentos e pontos de vista. 

 

Escrita 

- Utiliza alguns processos de planificação, textualização e revisão; 

- Escreve textos com alguma sequenciação de ideias e alguma criatividade; 

- Redige textos utilizando, com alguma correção, as formas de representação escrita (grafia, pontuação e translineação, 

configuração gráfica e sinais auxiliares de escrita); 

 

Gramática 
- Nem sempre identifica a classe das palavras: determinante, preposição e pronomes; 
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- Conjuga verbos regulares com alguma dificuldade; 

- Reconhece a formação do feminino dos nomes e adjetivos, com alguma dificuldade; 

- Nem sempre reconhece a flexão dos nomes e adjetivos quanto ao número e grau; 

- Aplica alguns processos de expansão e redução de frases; 

- Compreende algumas regras de derivação das palavras (famílias de palavras); 

- Reconhece algumas onomatopeias; 

- Aplica com dificuldade as regras de ortografia. 

INSUFICIENTE 

Oralidade 

Compreensão  

- Não seleciona informação relevante; 

- Tem muita dificuldade em distinguir entre factos e opiniões. 

 

Expressão  

- Não se exprime por iniciativa própria, mas respeita o tempo de palavra dos outros; 

- Não produz discursos orais breves; 

- Participa em atividades de expressão oral, mas com orientação. 

 

Leitura 

- Lê de forma hesitante e silabada; 

- Distingue, mas não identifica características dos diversos tipos de textos;  

- Revela muita dificuldade em identificar o assunto do texto ou de partes do texto; 

- Raramente exprime uma opinião acerca de aspetos do texto. 

 

Educação literária 

- Lê textos com dificuldade; 

- Não distingue textos poéticos, narrativos e dramáticos; 

- Revela dificuldade na dramatização de textos; 

- Raramente manifesta ideias, sentimentos e pontos de vista de forma adequada. 

 

Escrita 

- Não utiliza processos de planificação, textualização e revisão; 

- Escreve textos simples e curtos sem sequenciação de ideias e criatividade; 

- Não utiliza as formas de representação escrita (grafia, pontuação e translineação, configuração gráfica e sinais 

auxiliares de escrita); 

 

Gramática 
- Tem muita dificuldade em identificar a classe das palavras: determinante, preposição e pronomes; 

- Conjuga verbos regulares com muita dificuldade; 

- Tem dificuldade em reconhecer a formação do feminino dos nomes e adjetivos; 

- Apresenta muita dificuldade em reconhecer a flexão dos nomes e adjetivos quanto ao número e grau; 

- Aplica, com dificuldade, alguns processos de expansão e redução de frases; 

- Tem dificuldade em aplicar as regras de derivação das palavras (famílias de palavras); 

- Reconhece algumas onomatopeias; 

- Aplica com dificuldade algumas regras de ortografia. 

 

4. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

- Trabalho de aula: produções orais, produções gráficas, individuais e de grupo;  

- Fichas de trabalho formativo; 

- Trabalho de pesquisa; 

- Fichas de avaliação formativa; 

- Grelhas de registo de observação; 

- Registo de autoavaliação. 
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5. CLASSIFICAÇÃO 

 

1º período → média das classificações obtidas na observação das competências. 
2º período → 40% da média do 1º período + 60% da média do 2º período. 
3º período → 20% da média do 1º período + 30% da média do 2º período + 50% da média do 3º período. 

 

 

NOTA FINAL: 

Estes critérios de avaliação foram definidos tendo como balizas o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, as 

Aprendizagens Essenciais e o Projeto Educativo do Agrupamento.  
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PROJETOS / TRANSVERSALIDADE  ANO  DEPARTAMENTO  ANO LETIVO 

Matemática  

 

4.º Ano  1.º CICLO  20222023 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

 

1. COMPETÊNCIAS GERAIS 

Conhecimentos, capacidades e atitudes. 

 

 

2. DOMÍNIOS ESPECÍFICOS / TEMAS 

 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS PONDERAÇÃO 

Números e operações: 

✓ Números naturais; 
✓ Adição e subtração, multiplicação e divisão; 
✓ Números racionais não negativos; 
✓ Resolução de problemas; 
✓ Raciocínio matemático; 
✓ Comunicação matemática. 

 

40% 

Geometria e medidas: 

✓ Localização e orientação no espaço; 
✓ Figuras geométricas; 
✓ Medida: comprimento e área;  
✓ Volume e capacidade;  
✓ Massa, dinheiro e tempo; 
✓ Resolução de problemas; 
✓ Raciocínio matemático; 
✓ Comunicação matemática. 

 

30% 

Organização e tratamento de dados 

✓ Representação e interpretação de dados; 
✓ Resolução de problemas; 
✓ Raciocínio matemático; 
✓ Comunicação matemática. 

30% 

Total 100% 

 

 

3. NÍVEIS E DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

MUITO BOM 

Números e operações 
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- Lê e representa com bastante facilidade 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; 
- Tem facilidade em comparar e ordenar números naturais, realizar estimativas do resultado de operações; 
- Reconhece e memoriza claramente factos básicos da multiplicação e da divisão; 
- Realiza com facilidade cálculos com números racionais não negativos na representação decimal, recorrendo ao 
cálculo mental e ao algoritmo; 
- Representa números racionais não negativos na forma de fração, dízima e percentagem, com muita facilidade; 
- Concebe e aplica estratégias diversificadas na resolução de problemas com números racionais não negativos; 
- Identifica facilmente a regularidade em sequências e em tabelas numéricas; 
- Exprime oralmente e por escrito, ideias matemáticas, procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e 
linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia); 
- Revela muita persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática. 
 

Geometria e medidas 

- Desenha e descreve, com bastante facilidade, a posição de polígonos (triângulos, quadrados, retângulos, 
pentágonos e hexágonos) recorrendo a coordenadas, em grelhas quadriculadas; 
- Identifica corretamente ângulos em polígonos e distingue diversos tipos de ângulos (reto, agudo, obtuso, raso); 
- Identifica facilmente propriedades de figuras planas e de sólidos geométricos e faz classificações, justificando os 
critérios utilizados; 
- Mede com bastante correção comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas, utilizando e relacionando as 
unidades de medida do SI; 
- Concebe e aplica corretamente estratégias na resolução de problemas envolvendo grandezas e propriedades das 
figuras geométricas no plano e no espaço; 
- Exprime com bastante correção, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, procedimentos e conclusões, 
recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia); 
- Revela muita persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática. 
 

Organização e tratamento de dados 

- Analisa e interpreta, corretamente, informação de natureza estatística representada de diversas formas; 
- Revela bastante facilidade na resolução de problemas envolvendo a organização e tratamento de dados; 
- Tem facilidade em comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando linguagem própria da estatística; 
- Revela muita persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática. 
 

BOM 

Números e operações 

- Lê e representa com facilidade 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; 
- Tem facilidade em comparar e ordenar números naturais, realizar estimativas do resultado de operações; 
- Reconhece e memoriza factos básicos da multiplicação e da divisão; 
- Realiza com facilidade cálculos com números racionais não negativos na representação decimal, recorrendo ao 
cálculo mental e ao algoritmo; 
- Representa números racionais não negativos na forma de fração, dízima e percentagem, com facilidade; 
- Concebe e aplica estratégias diversificadas na resolução de problemas com números racionais não negativos; 
- Identifica a regularidade em sequências e em tabelas numéricas; 
- Exprime oralmente e por escrito, ideias matemáticas, procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e 
linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia); 
- Revela persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática. 
 

Geometria e medidas 

- Desenha e descreve, com facilidade, a posição de polígonos (triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos e 
hexágonos) recorrendo a coordenadas, em grelhas quadriculadas; 
- Identifica corretamente ângulos em polígonos e distingue diversos tipos de ângulos (reto, agudo, obtuso, raso); 
- Identifica facilmente propriedades de figuras planas e de sólidos geométricos e faz classificações, justificando os 
critérios utilizados; 
- Mede corretamente comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas, utilizando e relacionando as unidades 
de medida do SI; 
- Concebe e aplica corretamente estratégias na resolução de problemas envolvendo grandezas e propriedades das 
figuras geométricas no plano e no espaço; 
- Exprime com correção, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, procedimentos e conclusões, recorrendo ao 
vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia); 
- Revela persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática. 
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Organização e tratamento de dados 

- Analisa e interpreta, corretamente, informação de natureza estatística representada de diversas formas; 
- Revela facilidade na resolução de problemas envolvendo a organização e tratamento de dados; 
- Tem facilidade em comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando linguagem própria da estatística; 
- Revela persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática. 
 

SUFICIENTE 

Números e operações 

- Lê e representa razoavelmente 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; 
- Tem alguma dificuldade em comparar e ordenar números naturais, realizar estimativas do resultado de operações; 
- Reconhece e memoriza com alguma dificuldade factos básicos da multiplicação e da divisão; 
- Realiza com alguma dificuldade cálculos com números racionais não negativos na representação decimal, 
recorrendo ao cálculo mental e ao algoritmo; 
- Representa números racionais não negativos na forma de fração, dízima e percentagem, com alguma dificuldade; 
- Concebe e aplica estratégias diversificadas na resolução de problemas com números racionais não negativos com 
alguma dificuldade;  
- Identifica a regularidade em sequências e em tabelas numéricas com alguma dificuldade;  
- Nem sempre exprime oralmente e por escrito, ideias matemáticas, procedimentos e conclusões, recorrendo ao 
vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia);  
- Nem sempre revela persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática. 

 

Geometria e medidas 

- Desenha e descreve, com alguma dificuldade, a posição de polígonos (triângulos, quadrados, retângulos, 
pentágonos e hexágonos) recorrendo a coordenadas, em grelhas quadriculadas; 
- Identifica ângulos em polígonos e distingue diversos tipos de ângulos (reto, agudo, obtuso, raso) com alguma 
dificuldade; 
- Nem sempre identifica propriedades de figuras planas e de sólidos geométricos e faz classificações, justificando os 
critérios utilizados com alguma dificuldade; 
- Mede com alguma dificuldade comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas, utilizando e relacionando as 
unidades de medida do SI;  
- Nem sempre concebe e aplica corretamente estratégias na resolução de problemas envolvendo grandezas e 
propriedades das figuras geométricas no plano e no espaço; 
- Apresenta dificuldades em exprimir-se com correção, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia); 
- Nem sempre revela persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática. 
 

Organização e tratamento de dados 

- Nem sempre analisa e interpreta, corretamente, informação de natureza estatística representada de diversas 
formas; 
- Revela alguma dificuldade na resolução de problemas envolvendo a organização e tratamento de dados; 
- Tem alguma dificuldade em comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando linguagem própria da 
estatística; 
- Nem sempre revela persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática. 
 

 

INSUFICIENTE 

Números e operações 

- Não lê e nem 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; 
- Tem muita dificuldade em comparar e ordenar números naturais, realizar estimativas do resultado de operações; 
- Não reconhece e não memoriza factos básicos da multiplicação e da divisão; 
- Não realiza cálculos com números racionais não negativos na representação decimal, recorrendo ao cálculo mental 
e ao algoritmo; 
- Não representa números racionais não negativos na forma de fração, dízima e percentagem; 
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- Não utiliza estratégias diversificadas na resolução de problemas com números racionais não negativos;  
- Raramente Identifica a regularidade em sequências e em tabelas numéricas;  
- Não exprime oralmente e por escrito, ideias matemáticas, procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário 
e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia);  
- Raramente revela persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática. 
 

Geometria e medidas 

- Desenha e descreve, com muita dificuldade, a posição de polígonos (triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos 
e hexágonos) recorrendo a coordenadas, em grelhas quadriculadas; 
- Não distingue ângulos em polígonos e distingue diversos tipos de ângulos (reto, agudo, obtuso, raso) com alguma 
dificuldade; 
- Nem sempre identifica propriedades de figuras planas e de sólidos geométricos;  
- Não mede comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas, utilizando e relacionando as unidades de medida 
do SI;  
- Não aplica corretamente estratégias na resolução de problemas envolvendo grandezas e propriedades das figuras 
geométricas no plano e no espaço; 
- Não se exprime com correção, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, procedimentos e conclusões, recorrendo 
ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia); 
- Raramente revela persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática. 
 

Organização e tratamento de dados 

- Raramente analisa e interpreta, corretamente, informação de natureza estatística representada de diversas formas; 
- Revela muita dificuldade na resolução de problemas envolvendo a organização e tratamento de dados; 
- Não comunica raciocínios, procedimentos e conclusões; 
- Raramente revela persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática. 

 

 

4. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

- Trabalho de aula: produções orais, produções gráficas, individuais e de grupo;  

- Fichas de trabalho formativo; 

- Trabalho de pesquisa; 

- Fichas de avaliação formativa; 

- Grelhas de registo de observação; 

- Registo de autoavaliação. 

 

 

5. CLASSIFICAÇÃO 

 

1º período → média das classificações obtidas na observação das competências. 
2º período → 40% da média do 1º período + 60% da média do 2º período. 
3º período → 20% da média do 1º período + 30% da média do 2º período + 50% da média do 3º período. 

 

 

NOTA FINAL: 

Estes critérios de avaliação foram definidos tendo como balizas o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, as 

Aprendizagens Essenciais e o Projeto Educativo do Agrupamento.  
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PROJETOS / TRANSVERSALIDADE  ANO  DEPARTAMENTO  ANO LETIVO 

Estudo do Meio  

 

4.º Ano  1.º CICLO  20222023 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

 

 

1. COMPETÊNCIAS GERAIS 

Conhecimentos, capacidades e atitudes. 

 

 

2. DOMÍNIOS ESPECÍFICOS / TEMAS 

 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS PONDERAÇÃO 

Sociedade 25% 

Natureza 25% 

Tecnologia 25% 

            Sociedade/Natureza/Tecnologia 25% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

3. NÍVEIS E DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

MUITO BOM 
 

Sociedade 
- Constrói, com bastante aptidão, um friso cronológico com os factos e as datas relevantes da História de Portugal; 
- Com recurso a fontes documentais identifica e conhece facilmente personagens e aspetos relacionados com os factos 
relevantes da história de Portugal; 
-Relacionar, de forma bastante correta, a Revolução do 25 de Abril de 1974 com a obtenção de liberdades e direitos; 
- Reconhece com bastante facilidade a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos para a construção 
de uma sociedade mais justa; 
- Identifica com bastante facilidade os países que fazem parte da União Europeia; 
- Identifica, com bastante facilidade, a existência de fluxos migratórios, temporários ou de longa duração e suas causas. 
 

Natureza 
- Identifica e localiza, com bastante correção, os sistemas digestivo, respiratório, circulatório, excretor e reprodutivo, 
reconhecendo que o seu bom funcionamento implica cuidados específicos; 
- Reconhece, com bastante facilidade, algumas modificações biológicas e comportamentais que ocorrem na 
adolescência; 
- Identifica, com bastante facilidade, plantas e animais em vias de extinção ou mesmo extintos; 
- Localiza, com bastante facilidade, o planeta Terra no Sistema Solar; 
- Compara, de forma bastante assertiva, diferentes formas de relevo de Portugal, através de observação direta ou indireta 
(imagens fixas ou animadas), de esquemas e de mapas; 
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- Utiliza, com muita facilidade, diversos processos para referenciar os pontos cardeais, localização e deslocação à 
superfície da Terra; 
- Reconhece com bastante facilidade fenómenos naturais (sismos, vulcões, etc.); 
- Identifica, com bastante facilidade e recolhe amostras de rochas e de solos, agrupando-os de acordo com as suas 
propriedades (cor, textura, dureza, cheiro, permeabilidade); 
- Reconhece, com muita facilidade, de que forma a atividade humana interfere no oceano (poluição, alterações nas zonas 
costeiras e rios, etc.). 
 

Tecnologia 
- Compara, com bastante correção, diversos materiais e discute as suas aplicações, bem como as regras de segurança 
na sua utilização; 
- Reconhece facilmente a importância da evolução tecnológica para a evolução da sociedade;  
- Cria, com bastante empenho, soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de materiais. 
 

Sociedade/ natureza/ tecnologia 
-Reconhece e valoriza, com muita facilidade, o património natural e cultural - local, nacional, costumes, tradições, 
símbolos e efemérides; 
- Relaciona, com muita facilidade, o aumento da população mundial e do consumo de bens com a necessidade de adotar 
medidas individuais e coletivas que minimizem o impacto negativo na qualidade do ambiente; 
- Utiliza, com muita facilidade, as tecnologias de informação e comunicação com segurança, respeito e responsabilidade; 
- Tem muita facilidade em colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar resultados e sabe 
comunicá-los. 
 

BOM 
 

Sociedade 
- Constrói, com aptidão, um friso cronológico com os factos e as datas relevantes da História de Portugal; 
- Com recurso a fontes documentais identifica e conhece facilmente personagens e aspetos relacionados com os factos 
relevantes da história de Portugal; 
-Relaciona, de forma correta, a Revolução do 25 de Abril de 1974 com a obtenção de liberdades e direitos; 
- Reconhece com facilidade a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos para a construção de uma 
sociedade mais justa; 
- Identifica com facilidade os países que fazem parte da União Europeia; 
- Identifica, facilmente, a existência de fluxos migratórios, temporários ou de longa duração e suas causas. 
 

Natureza 
- Identifica e localiza, com correção, os sistemas digestivo, respiratório, circulatório, excretor e reprodutivo, reconhecendo 
que o seu bom funcionamento implica cuidados específicos; 
- Reconhece, com facilidade, algumas modificações biológicas e comportamentais que ocorrem na adolescência; 
- Identifica, com facilidade, plantas e animais em vias de extinção ou mesmo extintos; 
- Localiza, facilmente, o planeta Terra no Sistema Solar; 
- Compara, de forma assertiva, diferentes formas de relevo de Portugal, através de observação direta ou indireta 
(imagens fixas ou animadas), de esquemas e de mapas; 
- Utiliza, com facilidade, diversos processos para referenciar os pontos cardeais, localização e deslocação à superfície 
da Terra; 
- Reconhece com facilidade fenómenos naturais (sismos, vulcões, etc.); 
- Identifica, com facilidade e recolhe amostras de rochas e de solos, agrupando-os de acordo com as suas propriedades 
(cor, textura, dureza, cheiro, permeabilidade); 
- Reconhece, com facilidade, de que forma a atividade humana interfere no oceano (poluição, alterações nas zonas 
costeiras e rios, etc.). 
 

Tecnologia 
- Compara, corretamente, diversos materiais e discute as suas aplicações, bem como as regras de segurança na sua 
utilização; 
- Reconhece facilmente a importância da evolução tecnológica para a evolução da sociedade;  
- Cria, com empenho, soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de materiais. 
 

Sociedade/ natureza/ tecnologia 
-Reconhece e valoriza, com facilidade, o património natural e cultural - local, nacional, costumes, tradições, símbolos e 
efemérides; 
- Relaciona, com facilidade, o aumento da população mundial e do consumo de bens com a necessidade de adotar 
medidas individuais e coletivas que minimizem o impacto negativo na qualidade do ambiente; 
- Utiliza, facilmente, as tecnologias de informação e comunicação com segurança, respeito e responsabilidade; 
- Tem facilidade em colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar resultados e sabe comunicá-los 
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SUFICIENTE 
 

Sociedade 
- Constrói um friso cronológico com alguns factos e datas relevantes da História de Portugal; 
- Com recurso a fontes documentais identifica e conhece personagens e aspetos relacionados com os factos relevantes 
da história de Portugal; 
- Relaciona a Revolução do 25 de Abril de 1974 com a obtenção de liberdades e direitos; 
- Nem sempre reconhece a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos para a construção de uma 
sociedade mais justa; 
- Identifica alguns dos países que fazem parte da União Europeia; 
- Identifica a existência de fluxos migratórios, temporários ou de longa duração e suas causas. 
 

Natureza 
- Identifica e localiza, com alguma correção, os sistemas digestivo, respiratório, circulatório, excretor e reprodutivo, 
reconhecendo que o seu bom funcionamento implica cuidados específicos; 
- Reconhece, com facilidade, algumas modificações biológicas e comportamentais que ocorrem na adolescência; 
- Identifica, com alguma facilidade, plantas e animais em vias de extinção ou mesmo extintos; 
- Localiza o planeta Terra no Sistema Solar; 
- Compara, com alguma assertividade, diferentes formas de relevo de Portugal, através de observação direta ou indireta 
(imagens fixas ou animadas), de esquemas e de mapas; 
- Utiliza alguns processos para referenciar os pontos cardeais, localização e deslocação à superfície da Terra; 
- Reconhece alguns fenómenos naturais (sismos, vulcões, etc.); 
- Identifica e recolhe, com alguma facilidade, amostras de rochas e de solos, agrupando-os de acordo com as suas 
propriedades (cor, textura, dureza, cheiro, permeabilidade); 
- Reconhece, com alguma facilidade, de que forma a atividade humana interfere no oceano (poluição, alterações nas 
zonas costeiras e rios, etc.). 
 

Tecnologia 
- Compara diversos materiais e discute as suas aplicações, bem como as regras de segurança na sua utilização; 
- Reconhece a importância da evolução tecnológica para a evolução da sociedade;  
- Cria, com algum empenho, soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de materiais. 
 
 

Sociedade/ natureza/ tecnologia 
- Reconhece e valoriza, com alguma facilidade, o património natural e cultural - local, nacional, costumes, tradições, 
símbolos e efemérides; 
- Relaciona o aumento da população mundial e do consumo de bens com a necessidade de adotar medidas individuais 
e coletivas que minimizem o impacto negativo na qualidade do ambiente; 
- Utiliza as tecnologias de informação e comunicação com segurança, respeito e responsabilidade; 
- Tem alguma dificuldade em colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar resultados e comunicá-
los. 
 

INSUFICIENTE 
 

Sociedade 
- Constrói, com muita dificuldade, um friso cronológico com os factos e as datas relevantes da História de Portugal; 
- Demonstra muita dificuldade em recorrer a fontes documentais e não identifica nem conhece personagens e aspetos 
relacionados com os factos relevantes da história de Portugal; 
- Relaciona, com muita dificuldade, a Revolução do 25 de Abril de 1974 com a obtenção de liberdades e direitos; 
- Não reconhece a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos para a construção de uma sociedade 
mais justa; 
- Não identifica os países que fazem parte da União Europeia; 
- Não Identifica a existência de fluxos migratórios, temporários ou de longa duração e suas causas. 
 

Natureza 
- Identifica e localiza, com muitas limitações e dificuldades, os sistemas digestivo, respiratório, circulatório, excretor e 
reprodutivo, reconhecendo que o seu bom funcionamento implica cuidados específicos; 
- Reconhece algumas modificações biológicas e comportamentais que ocorrem na adolescência; 
- Não identifica plantas e animais em vias de extinção ou mesmo extintos; 
- Tem muita dificuldade em reconhecer alguns fenómenos naturais (sismos, vulcões, etc.); 
- Recolhe amostras de rochas e de solos, mas tem dificuldade em agrupá-los de acordo com as suas propriedades (cor, 
textura, dureza, cheiro, permeabilidade); 
- Reconhece, com dificuldade, de que forma a atividade humana interfere no oceano (poluição, alterações nas zonas 
costeiras e rios, etc.); 
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Tecnologia 
- Compara alguns materiais e reconhece algumas regras de segurança na sua utilização; 
- Reconhece, com dificuldade, a importância da evolução tecnológica para a evolução da sociedade;  
- Revela, muitas dificuldades, em criar soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de materiais. 
 

Sociedade/ natureza/ tecnologia 
-Reconhece com dificuldade, o património natural e cultural - local, nacional, costumes, tradições, símbolos e efemérides; 
- Utiliza as tecnologias de informação e comunicação com segurança; 

 

 

 

 

4. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 
- Trabalho de aula: produções orais, produções gráficas, individuais e de grupo;  

- Fichas de trabalho formativo; 

- Trabalho de pesquisa; 

- Fichas de avaliação formativa; 

- Grelhas de registo de observação; 

- Registo de autoavaliação. 

 

 

5. CLASSIFICAÇÃO 

 

1º período → média das classificações obtidas na observação das competências. 
2º período → 40% da média do 1º período + 60% da média do 2º período. 
3º período → 20% da média do 1º período + 30% da média do 2º período + 50% da média do 3º período. 

 

 

NOTA FINAL: 

Estes critérios de avaliação foram definidos tendo como balizas o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, as 

Aprendizagens Essenciais e o Projeto Educativo do Agrupamento.  
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DISCIPLINA  ANO  DEPARTAMENTO  ANO LETIVO 

Educação Artística- Artes Visuais/ 

Dramática e Teatro/ Música/ Dança  4.º Ano  1.º CICLO  2022/2023 

 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

 

 

1. COMPETÊNCIAS GERAIS 

Conhecimentos, capacidades e atitudes. 

 

 

2. DOMÍNIOS ESPECÍFICOS / TEMAS 

 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS -  PONDERAÇÃO 

Apropriação e reflexão  
 

30% 

Interpretação e comunicação  
 

30% 

Experimentação e criação  
 

40% 

Total 100% 

 

 

 

 

3. NÍVEIS E DESCRITORES DE DESEMPENHO: 

 

3.1. EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - ARTES VISUAIS 

 

 
MUITO BOM 
 

Apropriação e reflexão 
- Observa, com muita facilidade, os diferentes universos visuais; 
- Mobiliza, com muita facilidade, a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, linha).; 
- Transforma, com muita facilidade, os conhecimentos adquiridos comparando imagens e/ou os objetos. 

 
Interpretação e comunicação 
- Dialoga, com muita facilidade, sobre o que vê e sente; 
- Expressa, com muita facilidade, opiniões sobre as diferentes manifestações artísticas;  
- Capta, com muita facilidade, a expressividade contida na linguagem das imagens e/ou outras narrativas visuais. 

 
Experimentação e criação 
- Seleciona, com muita facilidade, técnicas e materiais ajustando-os à intenção expressiva das suas representações; 
- Cria, com muita facilidade, soluções para a resolução de problemas no processo dos seus trabalhos plásticos;  
- Manifesta muita facilidade, nas capacidades expressivas e criativas nas suas produções plásticas, evidenciando os 
conhecimentos e técnicas adquiridos. 
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BOM 
 
Apropriação e reflexão 
- Observa, com facilidade, os diferentes universos visuais; 
- Mobiliza, com facilidade, a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, linha);  
- Transforma, com facilidade, os conhecimentos adquiridos comparando imagens e / ou os objetos. 

 
Interpretação e comunicação 
- Dialoga, com facilidade, sobre o que vê e sente; 

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

 
Experimentação e criação 
- Seleciona, com facilidade, técnicas e materiais ajustando-os à intenção expressiva das suas representações;  
- Cria, com facilidade, soluções para a resolução de problemas no processo dos seus trabalhos plásticos;  
- Manifesta facilidade, nas capacidades expressivas e criativas nas suas produções plásticas, evidenciando os 
conhecimentos e técnicas adquiridos. 

 

 
SUFICIENTE 
 
Apropriação e reflexão 
- Observa, com alguma dificuldade, os diferentes universos visuais; 
- Mobiliza, com alguma dificuldade, a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, linha);  
- Transforma, com alguma dificuldade, os conhecimentos adquiridos comparando imagens e / ou os objetos. 

 
Interpretação e comunicação 
- Dialoga, com alguma dificuldade, sobre o que vê e sente; 
- Expressa, com alguma dificuldade, opiniões sobre as diferentes manifestações artísticas;  
- Capta, com alguma dificuldade, a expressividade contida na linguagem das imagens e/ ou outras narrativas visuais. 

 
Experimentação e criação 
- Seleciona, com alguma dificuldade, técnicas e materiais ajustando-os à intenção expressiva das suas representações.  

- Cria, com alguma dificuldade, soluções para a resolução de problemas no processo dos seus trabalhos plásticos.  
- Manifesta, com alguma dificuldade, capacidades expressivas e criativas nas suas produções plásticas, evidenciando os 
conhecimentos e técnicas adquiridos. 

 

 
INSUFICIENTE 
 
Apropriação e reflexão 
- Observa, com muita dificuldade, os diferentes universos visuais; 
- Mobiliza, com muita dificuldade, a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, linha);  
- Transforma, com muita dificuldade, os conhecimentos adquiridos comparando imagens e / ou os objetos. 

 
Interpretação e comunicação 
- Dialoga, com muita dificuldade, sobre o que vê e sente;  
- Expressa, com muita dificuldade, opiniões sobre as diferentes manifestações artísticas;  
- Capta, com muita dificuldade, a expressividade contida na linguagem das imagens e/ ou outras narrativas visuais. 

 
Experimentação e criação 
- Seleciona, com muita dificuldade, técnicas e materiais ajustando-os à intenção expressiva das suas representações; 
- Cria, com muita dificuldade, soluções para a resolução de problemas no processo dos seus trabalhos plásticos;  
- Manifesta muitas dificuldades, nas capacidades expressivas e criativas nas suas produções plásticas, evidenciando os 
conhecimentos e técnicas adquiridos. 
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3.2. EDUCAÇÃO ARTÍSTICA- EXPRESSÃO DRAMÁTICA/TEATRO 
 

MUITO BOM 

Apropriação e reflexão 
- Identifica, com muita facilidade, em manifestações performativas, personagens, cenários, ambientes, situações cénicas, 
problemas e soluções da ação dramática;  
- Reconhece, com muita facilidade, diferentes formas de um ator usar a voz e o corpo para caracterizar personagens e 
ambiências. 

 
Interpretação e comunicação 
- Analisa, com muita facilidade, os espetáculos/performances; 
- Distingue, com muita facilidade, o jogo dramático, da improvisação e representação;  
- Exprime, com muita facilidade, opiniões pessoais e estabelece relação entre acontecimentos da vida real e as situações 
dramáticas.  

 
Experimentação e criação 
- Explora, com muita facilidade, possibilidades motoras e expressivas do corpo;  
- Adequa, com muita facilidade, as possibilidades expressivas da voz a diferentes contextos e situações de comunicação;  
- Transforma, com muita facilidade, objetos para obter efeitos distintos;  
- Constrói com muita facilidade, personagens, em situações distintas e com diferentes finalidades. 

 

 
BOM 

Apropriação e reflexão 
- Identifica, com facilidade, em manifestações performativas, personagens, cenários, ambientes, situações cénicas, 
problemas e soluções da ação dramática; 
- Reconhece, com facilidade, diferentes formas de um ator usar a voz e o corpo para caracterizar personagens e 
ambiências. 

 
Interpretação e comunicação 
- Analisa, com facilidade, os espetáculos/performances; 
- Distingue, com facilidade, o jogo dramático, da improvisação e representação; 
- Exprime, com facilidade, opiniões pessoais e estabelece relação entre acontecimentos da vida real e as situações 
dramáticas.  

 
Experimentação e criação 
- Explora, com facilidade, possibilidades motoras e expressivas do corpo;  
- Adequa, com facilidade, as possibilidades expressivas da voz a diferentes contextos e situações de comunicação; 
- Transforma, com facilidade, objetos para obter efeitos distintos;  
- Constrói com facilidade, personagens, em situações distintas e com diferentes finalidades.  

 
SUFICIENTE 

Apropriação e reflexão 
- Nem sempre identifica, em manifestações performativas, personagens, cenários, ambientes, situações cénicas, 
problemas e soluções da ação dramática; 
- Reconhece com alguma dificuldade, diferentes formas de um ator usar a voz e o corpo para caracterizar personagens e 
ambiências. 

 
Interpretação e comunicação 
- Distingue, com alguma dificuldade, o jogo dramático, da improvisação e representação; 
- Exprime, com alguma dificuldade, opiniões pessoais e estabelece relação entre acontecimentos da vida real e as 
situações dramáticas.  

 
Experimentação e criação 
- Explora, com alguma dificuldade, possibilidades motoras e expressivas do corpo; 
- Adequa, com alguma dificuldade, as possibilidades expressivas da voz a diferentes contextos e situações de 
comunicação; 
- Transforma, com alguma dificuldade, objetos para obter efeitos distintos;  
- Constrói, com alguma dificuldade, personagens, em situações distintas e com diferentes finalidades.  

 

 
INSUFICIENTE 

Apropriação e reflexão 
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- Não identifica, em manifestações performativas, personagens, cenários, ambientes, situações cénicas, problemas e 
soluções da ação dramática;  
- Nem sempre reconhece diferentes formas de um ator usar a voz e o corpo para caracterizar personagens e ambiências. 

 
Interpretação e comunicação 
- Distingue, com muita dificuldade, o jogo dramático, da improvisação e representação;  
- Raramente exprime opiniões pessoais e estabelece relação entre acontecimentos da vida real e as situações dramáticas.  

 
Experimentação e criação 
-  Revela dificuldades na exploração intencional das possibilidades motoras e expressivas do corpo;  
-  Não adequa as possibilidades expressivas da voz a diferentes contextos e situações de comunicação; 
- Transforma, com muita dificuldade, objetos para obter efeitos distintos;  
- Constrói, com muita dificuldade, personagens em situações distintas e com diferentes finalidades.  

 

 
 

 

 
 
3.3. EDUCAÇÃO ARTÍSTICA- MÚSICA 
 

MUITO BOM 
 

Apropriação e reflexão 
- Explora com muita facilidade fontes sonoras diversas; 
- Revela bastante conhecimento acerca das diferentes interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais 
(concertos, bailados, teatros musicais e outros), de diferentes tradições e épocas; 
- Revela bastante conhecimento acerca dos diferentes tipos de música.  

 
Interpretação e comunicação 
- Interpreta com muita facilidade rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz (cantada ou falada) com diferentes 
intencionalidades expressivas; 
 - Canta com entoação correta, a solo e em grupo, canções com características musicais e culturais diversificadas; 
 - Toca com muita facilidade, a solo e em grupo, instrumentos musicais, convencionais e não convencionais. 
 - Revela muita facilidade na realização de sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados; 
 - Comunica com muita facilidade através do movimento corporal de acordo com propostas musicais diversificadas. 

 
Experimentação e criação 
- Explora facilmente sons vocais (voz falada, voz cantada) de forma a conhecer as potencialidades da voz; 
- Explora com bastante criatividade fontes sonoras diversas (corpo, objetos do quotidiano, instrumentos musicais) de forma 
a conhecê-las como potencial musical. 
 

BOM 
 

Apropriação e reflexão 
- Explora com facilidade fontes sonoras diversas; 
- Revela bom conhecimento acerca das diferentes interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais 
(concertos, bailados, teatros musicais e outros), de diferentes tradições e épocas; 
- Revela bom conhecimento acerca dos diferentes tipos de música.  

 
Interpretação e comunicação 
- Interpreta com facilidade rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz (cantada ou falada) com diferentes 
intencionalidades expressivas; 
 - Canta com entoação correta, a solo e em grupo, canções com características musicais e culturais diversificadas; 
 - Toca com facilidade, a solo e em grupo, instrumentos musicais, convencionais e não convencionais. 
 - Revela facilidade na realização de sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados; 
 - Comunica com facilidade através do movimento corporal de acordo com propostas musicais diversificadas. 

 
Experimentação e criação 
- Explora com criatividade sons vocais (voz falada, voz cantada) de forma a conhecer as potencialidades da voz; 
- Explora com criatividade fontes sonoras diversas (corpo, objetos do quotidiano, instrumentos musicais) de forma a 
conhecê-las como potencial musical. 
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SUFICIENTE 
 
Apropriação e reflexão 
- Explora com alguma facilidade fontes sonoras diversas e processos próprios de diferentes formas de criação musical; 
- Revela algum conhecimento acerca das diferentes interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais 
(concertos, bailados, teatros musicais e outros), de diferentes tradições e épocas; 
- Revela alguns conhecimentos acerca dos diferentes tipos de música.  

 
Interpretação e comunicação 
- Interpreta algumas rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz (cantada ou falada) com diferentes 
intencionalidades expressivas; 
 - Canta com alguma entoação, a solo e em grupo, canções com características musicais e culturais diversificadas; 
 - Toca com alguma facilidade, a solo e em grupo, instrumentos musicais, convencionais e não convencionais; 
 - Realiza sequências simples de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados; 
 - Comunica com alguma facilidade através do movimento corporal de acordo com propostas musicais diversificadas. 

 
Experimentação e criação 
- Explora alguns sons vocais (voz falada, voz cantada) de forma a conhecer as potencialidades da voz; 
- Explora algumas fontes sonoras (corpo, objetos do quotidiano, instrumentos musicais) de forma a conhecê-las como 
potencial musical. 

 

INSUFICIENTE 
 
Apropriação e reflexão 
- Nem sempre explora fontes sonoras diversas e processos próprios de diferentes formas de criação musical; 
- Revela pouco conhecimento acerca das diferentes interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais 
(concertos, bailados, teatros musicais e outros), de diferentes tradições e épocas; 
- Revela poucos conhecimentos acerca dos diferentes tipos de música.  

 
Interpretação e comunicação 
- Interpreta com dificuldade rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz (cantada ou falada) com diferentes 
intencionalidades expressivas; 
- Canta com pouca entoação, a solo e em grupo, canções com características musicais e culturais diversificadas; 
- Toca com dificuldade, a solo e em grupo, instrumentos musicais, convencionais e não convencionais; 
- Revela dificuldade na realização de sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados. 
- Revela dificuldade na comunicação através do movimento corporal de acordo com propostas musicais diversificadas. 

 
Experimentação e criação 
- Apresenta dificuldades na exploração de sons vocais (voz falada, voz cantada) de forma a conhecer as potencialidades 
da voz; 
- Explora poucas fontes sonoras (corpo, objetos do quotidiano, instrumentos musicais) de forma a conhecê-las como 
potencial musical. 

 
 

 
3.4. EDUCAÇÃO ARTÍSTICA- DANÇA 
 

MUITO BOM 

Apropriação e reflexão 
- Cria com muita facilidade sequências dançadas e pequenas coreografias; 
- Adequa com muita facilidade movimentos do corpo com estruturas rítmicas; 
- Identifica facilmente diferentes estilos e géneros de dança. 

 
Interpretação e comunicação 
- Reconhece naturalmente os efeitos benéficos e interage facilmente com os colegas e o professor sobre as experiências 
de dança, argumentando as suas opiniões e aceitando as dos outros; 
- Revela muito esforço/empenho na interação com os colegas na apresentação de performances;  
- Emite apreciações e críticas pessoais muito pertinentes sobre trabalhos de dança observados em diferentes contextos. 

 

Experimentação e criação 
- Recria/cria com muito sucesso/facilidade sequências de movimentos a partir de temáticas, situações do quotidiano e 
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solicitações do professor;  
- Constrói facilmente, de forma individual e/ou em grupo, sequências dançadas/pequenas coreografias a partir de 
estímulos vários, ações e/ou temas.  

BOM 

Apropriação e reflexão 
- Cria com facilidade sequências dançadas e pequenas coreografias; 
- Adequa com facilidade movimentos do corpo com estruturas rítmicas; 
- Identifica diferentes estilos e géneros de dança. 

Interpretação e comunicação 
- Reconhece os efeitos benéficos e interage facilmente com os colegas e o professor sobre as experiências de dança, 
argumentando as suas opiniões e aceitando as dos outros;  
- Revela esforço/empenho na interação com os colegas na apresentação de performances;  
- Emite apreciações e críticas pessoais pertinentes sobre trabalhos de dança observados em diferentes contextos.  

Experimentação e criação 
- Recria/cria com sucesso sequências de movimentos a partir de temáticas, situações do quotidiano e solicitações do 
professor;  
- Constrói corretamente, de forma individual e/ou em grupo, sequências dançadas/pequenas coreografias a partir de 
estímulos vários, ações e/ou temas.  

SUFICIENTE 

Apropriação e reflexão 
- Cria com alguma facilidade sequências dançadas e pequenas coreografias; 
- Adequa com alguma facilidade movimentos do corpo com estruturas rítmicas; 
- Identifica com alguma correção diferentes estilos e géneros de dança. 

Interpretação e comunicação 
- Reconhece alguns efeitos benéficos e interage com os colegas e o professor sobre as experiências de dança, 
argumentando as suas opiniões e aceitando as dos outros;  
- Revela algum esforço/empenho na interação com os colegas na apresentação de performances;  
- Emite algumas apreciações e críticas pessoais sobre trabalhos de dança observados em diferentes contextos.  

Experimentação e criação 
- Recria com algum sucesso sequências de movimentos a partir de temáticas, situações do quotidiano e solicitações do 
professor;  
- Constrói com alguma correção, de forma individual e/ou em grupo, sequências dançadas/pequenas coreografias a partir 
de estímulos vários, ações e/ou temas.  

INSUFICIENTE 

Apropriação e reflexão 
- Apresenta dificuldades na criação de sequências dançadas e pequenas coreografias; 
- Não adequa movimentos do corpo com estruturas rítmicas; 
- Não identifica diferentes estilos e géneros de dança. 

Interpretação e comunicação 
- Não reconhece os efeitos benéficos e não interage com os colegas e o professor sobre as experiências de dança;  
- Revela pouco esforço/empenho na interação com os colegas na apresentação de performances;  
- Não emite apreciações e críticas pessoais sobre trabalhos de dança observados em diferentes contextos. 

Experimentação e criação 
- Revela dificuldades em recriar sequências de movimentos a partir de temáticas, situações do quotidiano e solicitações 

do professor;  
- Não constrói com correção, de forma individual e/ou em grupo, sequências dançadas/pequenas coreografias a partir de 
estímulos vários, ações e/ou temas.  
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4. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: 

 

4.1. EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - ARTES VISUAIS 

 
- Trabalho de aula: produções gráficas (bidimensionais e tridimensionais) individuais e de grupo e produção de trabalhos; 

- Fichas de trabalho formativo; 

- Grelhas de registo de observação 

- Registo de autoavaliação. 

 

 

4.2. EDUCAÇÃO ARTÍSTICA- EXPRESSÃO DRAMÁTICA/TEATRO 

 
- Trabalho de aula: produção de trabalhos, produções orais e produções corporais individuais e de grupo; 

- Grelhas de registo de observação; 

- Registo de autoavaliação. 

 

 

4.3. EDUCAÇÃO ARTÍSTICA- MÚSICA 

 
- Trabalho de aula: produção de trabalhos, produções orais, produções musicais individuais e de grupo; 

- Fichas de trabalho formativo; 

- Grelhas de registo de observação; 

- Registo de autoavaliação. 

 

 

4.4. EDUCAÇÃO ARTÍSTICA- DANÇA 

 
- Trabalho de aula: produção de trabalhos, produções orais e produções corporais individuais e de grupo; 

- Grelhas de registo de observação; 

- Registo de autoavaliação e heteroavaliação. 

 

 

5. CLASSIFICAÇÃO 

 

1º período → média das classificações obtidas na observação das competências. 
2º período → 40% da média do 1º período + 60% da média do 2º período. 
3º período → 20% da média do 1º período + 30% da média do 2º período + 50% da média do 3º período. 

 

 

NOTA FINAL: 

Estes critérios de avaliação foram definidos tendo como balizas o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, as 

Aprendizagens Essenciais e o Projeto Educativo do Agrupamento.  
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DISCIPLINA  ANO  DEPARTAMENTO  ANO LETIVO 

Educação Física  4.º Ano  1.º CICLO  2022/2023 

 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

1. COMPETÊNCIAS GERAIS 

Conhecimentos, capacidades e atitudes. 

 

 

2. DOMÍNIOS ESPECÍFICOS / TEMAS 

 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS  

 Área das atividades físicas 
PONDERAÇÃO 

✓ Ginástica 25% 

✓ Jogos 50% 

✓ Percursos na Natureza 25% 

Total 100% 

 

 

 

3. NÍVEIS E DESCRITORES DE DESEMPENHO  

 

MUITO BOM 

Área das atividades físicas 

Ginástica 

- Realiza com facilidade, habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, encadeando 

e/ou combinando as ações com fluidez e harmonia de movimento.   

Jogos 

- Participa adequadamente, em jogos ajustando a iniciativa própria, e as qualidades motoras na prestação, às 

possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo; 

Percursos na Natureza 

- Escolhe e realiza, com facilidade, 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. 

BOM 

Área das atividades físicas 

Ginástica 
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- 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.   

Jogos 

- Participa em jogos ajustando a iniciativa própria, e as qualidades motoras na prestação, às possibilidades oferecidas 

pela situação de jogo e ao seu objetivo; 

Percursos na Natureza 

 
- Escolhe e realiza 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. 

SUFICIENTE 

Área das atividades físicas 

Ginástica 

- Realiza, com alguma dificuldade, habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, 

sem encadear e/ou combinar as ações com fluidez e harmonia de movimento; 

Jogos 

- Participa em jogos, mas nem sempre ajusta a iniciativa própria, e as qualidades motoras na prestação, às possibilidades 

oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo;  

Percursos na Natureza 

 
- Escolhe e realiza habilidades em percursos na natureza, mas sem atender às características do terreno e aos sinais de 
orientação, colaborando pouco com os colegas e nem sempre respeita as regras de segurança e preservação do 
ambiente. 

INSUFICIENTE 

Área das atividades físicas 

Ginástica 

- Realiza, com dificuldade, habilidades gímnicas básicas; 

Jogos 

- Participa em jogos, mas não ajusta a iniciativa própria, e as qualidades motoras na prestação, às possibilidades 

oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo. 

Percursos na Natureza 

- Realiza, com dificuldade, algumas habilidades simples, em percursos na natureza, mas sem atender às características 

do terreno e aos sinais de orientação, colaborando pouco com os colegas e sem respeitar as regras de segurança e 

preservação do ambiente. 

 

 

 

4. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 
- Observação direta da/o: atenção, concentração, empenho, criatividade, trabalho cooperativo e desempenho. 

- Grelhas de registo de observação; 

- Registo de autoavaliação. 

 

 

5. CLASSIFICAÇÃO 

 

1º período → média das classificações obtidas na observação das competências. 
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2º período → 40% da média do 1º período + 60% da média do 2º período. 
3º período → 20% da média do 1º período + 30% da média do 2º período + 50% da média do 3º período. 

 

 

NOTA FINAL: 

Estes critérios de avaliação foram definidos tendo como balizas o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, as 

Aprendizagens Essenciais e o Projeto Educativo do Agrupamento.  
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DISCIPLINA  ANO  DEPARTAMENTO  ANO LETIVO 

Apoio ao Estudo  

 

4.º Ano  1.º CICLO  2022/2023 

 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

 

 

1. COMPETÊNCIAS GERAIS 

Conhecimentos, capacidades e atitudes. 

 

 

2. DOMÍNIOS ESPECÍFICOS / TEMAS 

 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS PONDERAÇÃO 

Métodos de Estudo/Participação 100% 

Total 100% 

 

 

 

3. NÍVEIS E DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

MUITO BOM 
 
- Realiza com bastante empenho as atividades e de forma autónoma; 
- Conhece a aplica com muita facilidade métodos de estudo; 
- Tem iniciativa, realiza as tarefas superando sempre dificuldades/obstáculos; 
- Colabora com bastante empenho e de forma solidária com outros em tarefas e projetos comuns; 
- Coloca dúvidas, manifestando muito empenho e atenção na aula; 
- Participa de forma coerente e com sentido crítico, respeitando a sua vez de falar; 
- É bastante organizado com os trabalhos; 
- Realiza pesquisas de forma bastante autónoma e em função das suas necessidades; 
- Sabe autoavaliar-se e ajusta os métodos de trabalho à sua forma de aprender. 

BOM 

- Realiza com empenho as atividades e de forma autónoma; 
- Conhece a aplica com facilidade métodos de estudo; 
- Tem iniciativa, realiza as tarefas superando as dificuldades/obstáculos; 
- Colabora com empenho e de forma solidária com outros em tarefas e projetos comuns; 
- Coloca dúvidas, manifestando empenho e atenção na aula; 
- Participa de forma coerente e com sentido crítico, respeitando a sua vez de falar; 
- É organizado com os trabalhos; 
- Realiza pesquisas de forma autónoma e em função das suas necessidades; 
- Sabe autoavaliar-se e ajusta os métodos de trabalho à sua forma de aprender. 

SUFICIENTE 
 
- Realiza com algum empenho as atividades; 
- Conhece a aplica alguns métodos de estudo; 
- Tem alguma iniciativa, realiza as tarefas, superando quase sempre as dificuldades/obstáculos. 
- Colabora com algum empenho em tarefas e projetos comuns; 
- Nem sempre está atento e coloca dúvidas na aula; 
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- Nem sempre respeita a sua vez de falar e revela algum sentido crítico; 
- Nem sempre é organizado com os trabalhos; 
- Realiza algumas pesquisas em função das suas necessidades; 
- Nem sempre sabe autoavaliar-se e manifesta dificuldades em ajustar os métodos de trabalho à sua forma de 
aprender. 
 

INSUFICIENTE 
 
- Nem sempre realiza as atividades com empenho; 
- Manifesta dificuldades em aplicar métodos de estudo; 
- Não tem iniciativa e raramente realiza as tarefas; 
- Raramente colabora em tarefas e projetos comuns; 
- Raramente está atento; 
- Revela pouco sentido crítico e não respeita a sua vez de falar; 
- É pouco organizado com os trabalhos; 
- Não realiza pesquisas em função das suas necessidades; 
- Manifesta dificuldades em autoavaliar-se e não ajusta os métodos de trabalho à sua forma de aprender. 
 

 

 

4. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

- Trabalho de aula: produções orais, produções gráficas, individuais e de grupo;  

- Fichas de trabalho formativo; 

- Grelhas de registo de observação; 

- Registo de autoavaliação. 

 

 

 

5. CLASSIFICAÇÃO 

 

1º período → média das classificações obtidas na observação das competências. 
2º período → 40% da média do 1º período + 60% da média do 2º período. 
3º período → 20% da média do 1º período + 30% da média do 2º período + 50% da média do 3º período. 

 

 

NOTA FINAL: 

Estes critérios de avaliação foram definidos tendo como balizas o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, as 

Aprendizagens Essenciais e o Projeto Educativo do Agrupamento.  
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PROJETOS / TRANSVERSALIDADE  ANO  DEPARTAMENTO  ANO LETIVO 

Cidadania e 

Desenvolvimento/PASSE/PRESSE  

 

4.º Ano  1.º CICLO  20222023 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

 

 

1. COMPETÊNCIAS GERAIS 

Conhecimentos, capacidades e atitudes. 

 

 

2. DOMÍNIOS ESPECÍFICOS / TEMAS 

 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS PONDERAÇÃO 

Literacia financeira e educação para o consumo 
 

30% 

Saúde  
✓ Saúde Mental e Prevenção da Violência 
✓ Educação Alimentar 
✓ Atividade Física  
✓ Comportamentos Aditivos e Dependências  

✓ Afetos e Educação para a Sexualidade 

70% 

Total 100% 

 

 

 

3. NÍVEIS E DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

MUITO BOM 

Literacia financeira e educação para o consumo 
- Estabelece, com bastante facilidade, a diferença entre “necessitar” e “querer”;  
- Distingue e exemplifica, com bastante facilidade, despesas necessárias e despesas supérfluas; 
- Distingue claramente e estabelece ordens de prioridade sobre as necessidades de longo e curto prazo; 
- Distingue, exemplificando, consumos que proporcionam uma satisfação imediata e consumos cuja satisfação é mais 
duradoura; 
- Compreende, claramente, que gastar mais do que necessário pode comprometer a satisfação de necessidades no 
futuro, exemplificando situações. 
- Sabe que existem direitos e deveres relativamente às questões financeiras e dá exemplos assertivos de direitos e 
deveres dos consumidores. 

 
Saúde 

✓ Saúde Mental e Prevenção da Violência 
 
- Identifica com bastante clareza componentes de autoconhecimento associados a uma boa integração grupal e social 
(empatia, confiança, cooperação, trabalho em grupo, etc.); 
- Revela boa capacidade de comunicação, autocontrolo, assertividade, gestão de conflitos e de trabalho de grupo/equipa; 
- Respeita os compromissos necessários à realização de atividades necessárias à sua progressão individual e do grupo, 
disponibilizando-se para apoiar os seus pares; 
- Colabora com bastante empenho na definição de regras relativas aos procedimentos com os materiais, à gestão do 
espaço e à realização de tarefas;  
– Manifesta sentido de comprometimento, respeitando o trabalho individual, dos pares e de grupo; 
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✓ Educação Alimentar 
 

- Identifica, com bastante facilidade, princípios básicos de higiene pessoal prévios e posteriores ao consumo de 
alimentos.  
- Reconhece, com bastante facilidade, que todo o indivíduo deve ter acesso a uma alimentação adequada, em 
quantidade e qualidade, satisfazendo as suas necessidades. 
 

✓ Atividade Física  
 

- Valoriza o treino desportivo como momento de superação, cooperação, aquisição de hábitos de trabalho, cumprimento 
de regras e de compromissos. 
 

✓ Comportamentos Aditivos e Dependências  
 

- Conhece e identifica com bastante correção substâncias e comportamentos perigosos para a saúde. 
 

✓ Afetos e Educação para a Sexualidade  
 

- Valoriza as experiências pessoais como construção da identidade; 
- Sabe claramente comunicar no respeito pela igual liberdade e dignidade de todas as pessoas, tendo em conta a 
pluralidade de pertenças individuais; 
- Sabe claramente comunicar de igual para igual com rapazes e raparigas. 
 

 
 

BOM 

Literacia financeira e educação para o consumo 
- Estabelece, com facilidade, a diferença entre “necessitar” e “querer”;  
- Distingue e exemplifica, com facilidade, despesas necessárias e despesas supérfluas; 
- Distingue claramente e estabelece ordens de prioridade sobre as necessidades de longo e curto prazo; 
- Distingue, exemplificando, consumos que proporcionam uma satisfação imediata e consumos cuja satisfação é mais 
duradoura; 
- Compreende que gastar mais do que necessário pode comprometer a satisfação de necessidades no futuro, 
exemplificando situações. 
- Sabe que existem direitos e deveres relativamente às questões financeiras e dá exemplos assertivos de direitos e 
deveres dos consumidores. 

 
Saúde 

✓ Saúde Mental e Prevenção da Violência 
 
- Identifica com clareza componentes de autoconhecimento associados a uma boa integração grupal e social (empatia, 
confiança, cooperação, trabalho em grupo, etc.); 
- Revela boa capacidade de comunicação, autocontrolo, assertividade, gestão de conflitos e de trabalho de grupo/equipa; 
- Respeita os compromissos necessários à realização de atividades necessárias à sua progressão individual e do grupo, 
disponibilizando-se para apoiar os seus pares; 
- Colabora com empenho na definição de regras relativas aos procedimentos com os materiais, à gestão do espaço e à 
realização de tarefas;  
– Manifesta sentido de comprometimento, respeitando o trabalho individual, dos pares e de grupo; 
 

✓ Educação Alimentar 
 

- Identifica, com facilidade, princípios básicos de higiene pessoal prévios e posteriores ao consumo de alimentos.  
- Reconhece, com facilidade, que todo o indivíduo deve ter acesso a uma alimentação adequada, em quantidade e 
qualidade, satisfazendo as suas necessidades. 
 

✓ Atividade Física  
 

- Valoriza o treino desportivo como momento de superação, cooperação, aquisição de hábitos de trabalho, cumprimento 
de regras e de compromissos. 
 

✓ Comportamentos Aditivos e Dependências  
 

- Conhece e identifica com correção substâncias e comportamentos perigosos para a saúde. 
 

✓ Afetos e Educação para a Sexualidade  
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- Valoriza as experiências pessoais como construção da identidade; 
- Sabe comunicar no respeito pela igual liberdade e dignidade de todas as pessoas, tendo em conta a pluralidade de 
pertenças individuais; 
- Sabe comunicar de igual para igual com rapazes e raparigas. 
 

SUFICIENTE 

Literacia financeira e educação para o consumo 
- Estabelece, com alguma facilidade, a diferença entre “necessitar” e “querer”;  
- Distingue e exemplifica algumas despesas necessárias e despesas supérfluas; 
- Distingue, mas nem sempre estabelece ordens de prioridade sobre as necessidades de longo e curto prazo; 
- Distingue alguns consumos que proporcionam uma satisfação imediata e consumos cuja satisfação é mais duradoura; 
- Compreende que gastar mais do que necessário pode comprometer a satisfação de necessidades no futuro, 
exemplificando algumas situações. 
- Sabe que existem direitos e deveres relativamente às questões financeiras e dá alguns exemplos de direitos e deveres 
dos consumidores. 

 
Saúde 

✓ Saúde Mental e Prevenção da Violência 
 
- Manifesta dificuldades em identificar certos componentes de autoconhecimento associados a uma boa integração 
grupal e social (empatia, confiança, cooperação, trabalho em grupo, etc.). 
 

✓ Educação Alimentar 
 

- Identifica, com facilidade, princípios básicos de higiene pessoal prévios e posteriores ao consumo de alimentos.  
- Reconhece que todo o indivíduo deve ter acesso a uma alimentação adequada, em quantidade e qualidade, 
satisfazendo as suas necessidades. 
 

✓ Atividade Física  
 

- Nem sempre valoriza o treino desportivo como momento de superação, cooperação, aquisição de hábitos de trabalho, 
cumprimento de regras e de compromissos. 
 

✓ Comportamentos Aditivos e Dependências  
 

- Conhece e identifica algumas substâncias e comportamentos perigosos para a saúde. 
 

✓ Afetos e Educação para a Sexualidade  
 

- Nem sempre valoriza as experiências pessoais como construção da identidade; 
- Sabe, mas nem sempre comunica no respeito pela igual liberdade e dignidade de todas as pessoas, tendo em conta a 
pluralidade de pertenças individuais; 
- Sabe, mas nem sempre comunica de igual para igual com rapazes e raparigas. 
 

INSUFICIENTE 

Literacia financeira e educação para o consumo 
- Estabelece, com alguma dificuldade, a diferença entre “necessitar” e “querer”;  
- Nem sempre distingue e exemplifica algumas despesas necessárias e despesas supérfluas; 
- Não estabelece ordens de prioridade sobre as necessidades de longo prazo e curto prazo; 
- Manifesta dificuldades em distinguir consumos que proporcionam uma satisfação imediata e consumos cuja satisfação 
é mais duradoura; 
- Não compreende que gastar mais do que necessário pode comprometer a satisfação de necessidades no futuro. 

 
Saúde 

✓ Saúde Mental e Prevenção da Violência 
 
- Não identifica certos componentes de autoconhecimento associados a uma boa integração grupal e social (empatia, 
confiança, cooperação, trabalho em grupo, etc.). 
 

✓ Educação Alimentar 
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- Identifica alguns princípios básicos de higiene pessoal prévios e posteriores ao consumo de alimentos.  
- Reconhece que todo o indivíduo deve ter acesso a uma alimentação. 
 

✓ Atividade Física  
 

- Não valoriza o treino desportivo como momento de superação, cooperação, aquisição de hábitos de trabalho, 
cumprimento de regras e de compromissos. 
 

✓ Comportamentos Aditivos e Dependências  
 

- Conhece e identifica algumas substâncias e comportamentos perigosos para a saúde. 
 

✓ Afetos e Educação para a Sexualidade  
 

- Não valoriza as experiências pessoais como construção da identidade; 
- Nem sempre comunica no respeito pela igual liberdade e dignidade de todas as pessoas, tendo em conta a pluralidade 
de pertenças individuais; 
- Nem sempre comunica de igual para igual com rapazes e raparigas. 

 

 

4. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

- Trabalho de aula: produções orais, produções gráficas, individuais e de grupo;  

- Fichas de trabalho formativo; 

- Trabalho de pesquisa; 

- Grelhas de registo de observação; 

- Registo de autoavaliação. 

 

 

5. CLASSIFICAÇÃO 

 

1º período → média das classificações obtidas na observação das competências. 
2º período → 40% da média do 1º período + 60% da média do 2º período. 
3º período → 20% da média do 1º período + 30% da média do 2º período + 50% da média do 3º período. 

 

 

NOTA FINAL: 

Estes critérios de avaliação foram definidos tendo como balizas o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, as 

Aprendizagens Essenciais e o Projeto Educativo do Agrupamento. 
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PROJETOS / TRANSVERSALIDADE  ANO  DEPARTAMENTO  ANO LETIVO 

O.C/ TIC  

 

4.º Ano  1.º CICLO  20222023 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

 

1. COMPETÊNCIAS GERAIS 

Conhecimentos, capacidades e atitudes. 

 

 

2. DOMÍNIOS ESPECÍFICOS / TEMAS 

 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS PONDERAÇÃO 

CIDADANIA DIGITAL 25% 

INVESTIGAR E PESQUISAR 25% 

COMUNICAR E COLABORAR 25% 

CRIAR E INOVAR 25% 

Total 100% 

 

 

 

3. NÍVEIS E DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

MUITO BOM 

Cidadania Digital 
- Tem um comportamento adequado, enquadrado com o nível de utilização das tecnologias digitais; 
- Tem consciência do impacto das TIC no seu dia a dia. 
 

Investigar e pesquisar 

- Utiliza sempre que necessário o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao processo 

de investigação e pesquisa; 

- Realiza pesquisas de forma autónoma, utilizando os termos selecionados e relevantes de acordo com o tema a 

desenvolver; 

- Analisa com bastante correção a qualidade da informação recolhida. 

 

Comunicar e colaborar 

- Colabora, com bastante empenho, com os colegas, utilizando ferramentas digitais, para criar de forma conjunta um 

produto digital (um texto, um vídeo, uma apresentação, entre outros);  

- Apresenta e partilha os produtos desenvolvidos, utilizando meios digitais de comunicação e colaboração;  

- Interage e colabora, com bastante empenho, com os seus pares e com a comunidade, partilhando trabalhos 

realizados e utilizando espaços previamente preparados para o efeito (páginas Web ou blogues da turma, entre 

outros). 

 

Criar e inovar 

- Identifica e compreende a utilização do digital e o seu potencial na compreensão do mundo que os rodeia;  
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- Identifica e resolve com bastante criatividade problemas matemáticos/exercícios simples, com apoio em ferramentas 

digitais. 

BOM 

Cidadania digital 
- Tem um comportamento adequado, enquadrado com o nível de utilização das tecnologias digitais; 
- Tem consciência do impacto das TIC no seu dia a dia. 

 

Investigar e pesquisar 

- Utiliza quando necessário o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao processo de 

investigação e pesquisa; 

- Realiza pesquisas de forma autónoma, utilizando os termos selecionados e relevantes de acordo com o tema a 

desenvolver; 

- Analisa com correção a qualidade da informação recolhida. 

 

Comunicar e colaborar 

- Colabora, com empenho, com os colegas, utilizando ferramentas digitais, para criar de forma conjunta um produto 

digital (um texto, um vídeo, uma apresentação, entre outros);  

- Apresenta e partilha os produtos desenvolvidos, utilizando meios digitais de comunicação e colaboração;  

- Interage e colabora, com empenho, com os seus pares e com a comunidade, partilhando trabalhos realizados e 

utilizando espaços previamente preparados para o efeito (páginas Web ou blogues da turma, entre outros). 

 

Criar e inovar 

- Identifica e compreende a utilização do digital e o seu potencial na compreensão do mundo que os rodeia;  

- Identifica e resolve com criatividade problemas matemáticos/exercícios simples, com apoio em ferramentas digitais. 

SUFICIENTE 

Cidadania digital 
- Nem sempre tem um comportamento adequado, enquadrado com o nível de utilização das tecnologias digitais; 
- Nem sempre tem consciência do impacto das TIC no seu dia a dia. 

 

Investigar e pesquisar 

- Nem sempre utiliza quando necessário o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao 

processo de investigação e pesquisa; 

- Realiza pesquisas de forma pouco autónoma, utilizando os termos selecionados e relevantes de acordo com o tema 

a desenvolver; 

- Manifesta dificuldades em analisar a qualidade da informação recolhida. 

 

Comunicar e colaborar 

- Colabora, com algum empenho, com os colegas, utilizando ferramentas digitais, para criar de forma conjunta um 

produto digital (um texto, um vídeo, uma apresentação, entre outros);  

- Apresenta e partilha alguns dos produtos desenvolvidos, utilizando meios digitais de comunicação e colaboração;  

- Interage e colabora, com algum empenho, com os seus pares e com a comunidade, partilhando trabalhos realizados 

e utilizando espaços previamente preparados para o efeito (páginas Web ou blogues da turma, entre outros). 

 

Criar e inovar 

- Identifica a utilização do digital e o seu potencial na compreensão do mundo que os rodeia;  

- Identifica e resolve alguns exercícios simples, com apoio em ferramentas digitais. 
 

INSUFICIENTE 

Cidadania digital 
- Nem sempre tem um comportamento adequado, enquadrado com o nível de utilização das tecnologias digitais; 
- Não tem consciência do impacto das TIC no seu dia a dia. 
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Investigar e pesquisar 

- Nem sempre utiliza quando necessário o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao 

processo de investigação e pesquisa; 

- Realiza pesquisas com apoio; 

- Manifesta dificuldades em analisar a qualidade da informação recolhida. 

 

Comunicar e colaborar 

- Colabora, com pouco empenho, com os colegas, utilizando ferramentas digitais, para criar de forma conjunta um 

produto digital (um texto, um vídeo, uma apresentação, entre outros);  

- Nem sempre apresenta e partilha os produtos desenvolvidos, utilizando meios digitais de comunicação e colaboração;  

- Interage e colabora, com pouco empenho, com os seus pares e com a comunidade, partilhando trabalhos realizados 

e utilizando espaços previamente preparados para o efeito (páginas Web ou blogues da turma, entre outros). 

 

Criar e inovar 

- Identifica a utilização do digital e o seu potencial no mundo que os rodeia;  

- Não resolve exercícios simples, com apoio de ferramentas digitais. 
 

 

 

4. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

- Trabalho de aula: produções orais, produções gráficas, individuais e de grupo;  

- Fichas de trabalho formativo; 

- Trabalho de pesquisa; 

- Grelhas de registo de observação 

- Registo de autoavaliação. 

 

 

5. CLASSIFICAÇÃO 

 

1º período → média das classificações obtidas na observação das competências. 
2º período → 40% da média do 1º período + 60% da média do 2º período. 
3º período → 20% da média do 1º período + 30% da média do 2º período + 50% da média do 3º período. 

 

 

NOTA FINAL: 

Estes critérios de avaliação foram definidos tendo como balizas o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, as 

Aprendizagens Essenciais e o Projeto Educativo do Agrupamento.  

 


