
        AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO CASIMIRO PEREIRA DA SILVA – RIO MAIOR 
 

ESCOLA SEDE: ESCOLA BÁSICA INTEGRADA FERNANDO CASIMIRO PEREIRA DA SILVA 
 

Critérios de Avaliação  1 

 
Estrutura Geral 
 

De acordo com o descrito no Projeto Curricular do Agrupamento de Escola Fernando Casimiro 

Pereira da Silva e respeitando os princípios gerais previstos no Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 

5 de abril, a avaliação das aprendizagens deverá incidir em três dimensões distintas:  
 

1. Avaliação diagnóstica; 

2. Avaliação formativa; 

3. Avaliação sumativa. 

 

 

1. Avaliação Diagnóstica 
 

A avaliação diagnóstica será feita no início do ano letivo, sempre que necessária e pretende 

responder à necessidade de obtenção de elementos para a fundamentação do processo de ensino e de 

aprendizagem e visa a facilitação da integração escolar e a orientação escolar e vocacional. 

No desenvolvimento da avaliação diagnóstica deve valorizar-se a intervenção dos docentes e 

recolhidas as informações que permitam a definição de planos didáticos e a adoção de estratégias 

adequadas às necessidades específicas das aprendizagens dos alunos. 

Os instrumentos de avaliação diagnóstica terão um caráter formal e serão comuns para todos os 

alunos que frequentam o mesmo ano e disciplina. 

 

Técnicas e instrumentos a utilizar de acordo com a natureza das aprendizagens. 
 

TI 1.  Aplicação de uma avaliação diagnóstica. 

TI 2. Breve apreciação individual da avaliação diagnóstica.  

TI 3. Elaboração do perfil da turma com definição das principais dificuldades, a constar no 

Plano de Turma. 

 

TI 4. Reflexão sobre os resultados obtidos, em reunião de subdepartamento e concertação 

de estratégias e modos de intervenção. 
 

 

 
 

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

DISCIPLINA 1ºciclo ANO LETIVO 2018/2019 

Coord. 
Departamento 

Helena Frazão GRUPO 110 

Coord. Subdepartamento 

1ºano – Cláudia Santos 
2º ano – Vanda Paulo 
3º ano - Sandra Simões 
4º ano – Márcio Machado 

CICLO 1º 
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2. AVALIAÇÃO FORMATIVA 
 

A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação do ensino básico, assume um caráter 

contínuo e sistemático e visa a regulação do ensino e das aprendizagens, fornecendo ao professor, ao 

aluno, ao Encarregado de Educação e aos restantes intervenientes no processo, informação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens e conteúdos adquiridos, bem como das capacidades e atitudes, 

de modo a evidenciar sempre os aspetos em que as aprendizagens dos alunos precisam de ser 

melhoradas, apontando modos de superar as dificuldades ou enriquecer o seu conhecimento. Neste 

campo destacam-se a utilização das ferramentas digitais no apoio à regulação das 

aprendizagens e ao consequente feedback 
 

2.1. Instrumentos de Avaliação Formativa 
 
IA 1.  Questionários digitais (com recurso ao plickers, kahoot, ao active expression, ao 

Google forms,…) 

IA 2. Elaboração de Cheklists 

IA 3. Questionários de avaliação da compreensão leitora; observação direta; interação oral… 

IA 4. Registos da Observação Direta 

IA 5. Registos Áudio /vídeo 

IA 6. Fichas de trabalho 

 

2.2. Tipologia das Atividades Propostas 
 
TA 1.  Tarefas com material manipulável 

TA 2. Trabalho autónomo na realização de tarefas. 

TA 3. Trabalho individual ou a pares na realização de fichas de trabalho formativas. 

TA 4. Trabalhos de grupo em pesquisas e apresentações orais.  

TA 5.  Trabalho de projeto. 

 

3. AVALIAÇÃO SUMATIVA 
 

A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo globalizante sobre as aprendizagens 

realizadas pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação, e inclui:  

a) A avaliação sumativa interna que se realiza no final de cada período letivo e é da 

responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão pedagógica da escola;  

b) A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou entidades do Ministério da 

Educação e que compreende a realização de provas finais nos termos a definir anualmente. 

A avaliação sumativa interna operacionaliza-se de acordo com os domínios de avaliação abaixo 

fixados e tendo por base os diferentes princípios e normas constantes do presente documento. 
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3.1. Domínios de avaliação  
 
 

Ano 
2018-2019 

DOMÍNIO COGNITIVO DOMÍNIO SOCIOAFETIVO 

1º ano 70% 30% 

2º ano 70% 30% 

3º ano 70% 30% 

4º ano 70% 30% 

 
 
 

3.2. Parâmetros de Avaliação – Domínio Cognitivo 
 
3.2.1. Parâmetros de Avaliação  - Português  
 

DOMÍNIO 

DOMÍNIOS 
ESPECÍFICOS DA 

ÁREA 
DISCIPLINAR 

OBJETIVOS/DESCRITORES 
DE DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

C
O

G
N

IT
IV

O
 

Oralidade 

 Expressa-se com 
clareza;  

 Refere o essencial do 
texto ouvido; 

 Usa vocabulário 
adequado ao tema; 

 Fichas de 
avaliação 

 

 Trabalhos 
escritos; 
 

 Trabalho de  
projeto / de grupo 
e/ou individuais; 
 

 Questões- 
aula; 

 

 Portefólio 
(caderno diário, 
dossier,…) 

 

 Registos. 

15% 

Leitura  

 Lê corretamente com 
entoação/expressividade 
dicção e fluência; 

 Compreende o que lê; 
 

15% 

                                                                                              
Escrita 

 Escreve atendendo à 
correção ortográfica, 
semântica e sintática; 

 Faz inferências; 

 Reconta uma história 
 
 

15% 

Gramática 
 Descobre e explicita 

regularidades no 
funcionamento da língua 

15% 

Educação 
literária 

 Escuta e lê textos 
literários; 

 Compreende o essencial 
dos textos escutados; 

 Lê em termos pessoais; 

10% 
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Caraterização dos Descritores/Domínio – Níveis de desempenho 

 

 

 
 
 

Oralidade Avaliação 

Intercalar 

Final 

Semestre 

NIVEL 

Apresenta muitas dificuldades na compreensão do que ouve e 
exprime-se de forma pouco clara. 

Não 
Satisfaz 

Insuficiente 
1/2 

Compreende o essencial do que ouve e exprime-se oralmente de 
forma compreensível, minimamente autónoma e com alguma 

correção. 
Satisfaz 

Suficiente 
3 

Compreende a maior parte do que ouve e exprime-se oralmente 
de forma clara e habitualmente autónoma. Satisfaz 

Bastante 

Bom 
4 

Compreende o que ouve e exprime-se de forma clara e autónoma. Muito Bom 5 

Leitura Avaliação 

Intercalar 

Final 

Semestre 

NIVEL 

Lê com muitas dificuldades sem grande entoação/expressividade, 
dicção e fluência. Não compreende o sentido dos textos. 

Não 
Satisfaz 

Insuficiente 
1/2 

Lê com alguma fluência. Compreende globalmente o sentido dos 
textos e faz algumas inferências a partir de informação prévia ou 

contida no texto.   
Satisfaz 

Suficiente 
3 

Lê fazendo-o com entoação /expressividade e fluência. 
Compreende a maior parte do sentido explícito e implícito dos 
textos. Satisfaz 

Bastante 

Bom 
4 

Lê, fazendo com excecional fluência e sem hesitações. 
Compreende o sentido explícito e implícito dos textos.  

Muito Bom 
5 

Escrita Avaliação 

Intercalar 

Final 

Semestre 

NIVEL 

Não aplica as técnicas de escrita, o que o impede de redigir com 
um mínimo de correção.  

Não 
Satisfaz 

Insuficiente 
1/2 

Aplica algumas das técnicas de escrita, redigindo com alguma 
correção. 

Satisfaz 
Suficiente 

3 

Escreve com correção. Aplica as técnicas de escrita, redigindo 
com correção. Satisfaz 

Bastante 

Bom 
4 

Aplica das técnicas de escrita, redigindo com muita correção. Muito Bom 5 
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Gramática Avaliação 

Intercalar 

Final 

Semestre 

NIVEL 

Dificuldades na descoberta e aplicação das regularidades no 

funcionamento da língua. 

Não 

Satisfaz 

Insuficiente 
1/2 

Descobre e aplica algumas regularidades no funcionamento da 
língua. 

Satisfaz 
Suficiente 

3 

Descobre, explicita e aplica com alguma facilidade e as 

regularidades no funcionamento da língua.  Satisfaz 
Bastante 

Bom 
4 

Descobre, explicita e aplica com muita facilidade e as 
regularidades no funcionamento da língua. 

Muito Bom 
5 

Educação Literária Avaliação 

Intercalar 

Final 

Semestre 

NIVEL 

Não compreende e não retém informação de diferentes tipos de 
textos/obras de literatura, manifestando muita dificuldade em 

reconhecer algumas das suas características. 

Não 
Satisfaz 

Insuficiente 
1/2 

Compreende e retém alguma informação de diferentes tipos de 
textos/obras de literatura para a infância, reconhecendo algumas 

das suas características. 
Satisfaz 

Suficiente 
3 

Compreende e retém a maior parte da informação de diferentes 
tipos de textos/obras de literatura, reconhecendo as suas 
características. Satisfaz 

Bastante 

Bom 
4 

 Compreende e retém a informação de diferentes tipos de 
textos/obras de literatura, reconhecendo as suas características. 

Muito Bom 
5 
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3.2.2. Parâmetros de Avaliação  - Matemática 
 

DOMÍNIO 
DOMÍNIOS 

ESPECÍFICOS DA 
ÁREA DISCIPLINAR 

OBJETIVOS/DESCRITORES 
DE DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

C
O

G
N

IT
IV

O
 

Conhecimento e 
domínio dos 
conceitos 

  Utiliza corretamente 
vocabulário específico da 
disciplina; 

 Conhece, compreende e 
aplica conceitos e 
procedimentos 
matemáticos 

 
 
 Trabalhos 

escritos; 
 

 Fichas de 
avaliação; 
 

 

 Trabalho de 
projeto / de  

 grupo e/ou 
individuais; 

 

 Questões-
aula; 

 

 Problema da 
semana; 

 

 Portefólio 
(caderno 
diário, 
dossier,…) 

 
 

 Registos. 

15% 

Raciocínio 
 Explica ideias e processos 

e justifica resultados 
matemáticos; 

10% 

Cálculo 
 Conhece e aplica as 

técnicas de cálculo 15% 

Comunicação 
matemática 

 Interpreta informação e 
ideias matemáticas; 

 Representa informação e 
ideias matemáticas de 
diversas formas; 
 

15% 

Resolução de 
problemas 

 Identifica o objetivo e a 
informação relevante 
para a resolução de um 
dado problema; 

 Utiliza as TIC; 
 15% 

 

Caraterização dos Descritores/Domínio – Níveis de desempenho 
 

 

 

 

Conhecimento e domínio dos conceitos Avaliação 

Intercalar 

Final 

Semestre 

NIVEL 

Não conhece, compreende ou aplica conceitos e procedimentos 
matemáticos. Apresenta bastantes dificuldades na utilização do 
vocabulário específico. 

Não 
Satisfaz 

Insuficiente 
1/2 

Conhece, compreende ou aplica conceitos e procedimentos 
matemáticos com relativa dificuldade. Apresenta algumas 

dificuldades na utilização do vocabulário específico. 
Satisfaz 

Suficiente 
3 

Conhece, compreende ou aplica conceitos e procedimentos 
matemáticos com facilidade. Apresenta facilidade na utilização 

do vocabulário específico. Satisfaz 
Bastante 

Bom 
4 

Conhece, compreende ou aplica conceitos e procedimentos 
matemáticos com manifesto domínio. Demonstra um excelente 
domínio na utilização do vocabulário específico. 

Muito Bom 
5 
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Cálculo Avaliação 

Intercalar 

Final 

Semestre 

NIVEL 

Não conhece nem aplica as técnicas de cálculo. 
Não 

Satisfaz 
Insuficiente 

1/2 

Conhece e aplica as técnicas de cálculo com alguma dificuldade. Satisfaz Suficiente 3 

Conhece e aplica as técnicas de cálculo com relativa facilidade. Satisfaz 
Bastante 

Bom 4 

Apresenta um domínio excelente das técnicas de cálculo. Muito Bom 5 

Raciocínio Avaliação 

Intercalar 

Final 

Semestre 

NIVEL 

Não explica de forma adequada as ideias e processos e não 
apresenta justificação dos resultados matemáticos. 

Não 
Satisfaz 

Insuficiente 
1/2 

Explica as ideias e processos e apresenta justificação dos 
resultados matemáticos mas de uma forma pouco consistente. 

Satisfaz 
Suficiente 

3 

Explica de forma bastante adequada as ideias e processos e 
apresenta justificação dos resultados matemáticos. 

Satisfaz 
Bastante 

Bom 
4 

Apresenta explicações das ideias e processos de forma excelente 
e mostra domínio completo na justificação dos resultados 

matemáticos. 

Muito Bom 
5 

Comunicação Matemática Avaliação 

Intercalar 

Final 

Semestre 

NIVEL 

Não interpreta nem representa informação/ ideias matemáticas 
nas várias formas. 

Não 
Satisfaz 

Insuficiente 
1/2 

Interpreta e representa informação/ ideias matemáticas nas 
várias formas, com alguma facilidade. 

Satisfaz 
Suficiente 

3 

Interpreta e representa informação/ ideias matemáticas nas 
várias formas, com bastante facilidade. Satisfaz 

Bastante 

Bom 
4 

Revela domínio na interpretação e representação da informação/ 
ideias matemáticas nas várias formas. 

Muito Bom 
5 
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Conhecimento e domínio dos conceitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolução de problemas Avaliação 

Intercalar 

Final 

Semestre 

NIVEL 

Não identifica o objetivo e a informação relevante para a 
resolução do problema. 

Não 

Satisfaz 

Insuficiente 
1/2 

Identifica com facilidade o objetivo e a informação relevante para 
a resolução do problema. 

Satisfaz 
Suficiente 

3 

Identifica com bastante facilidade o objetivo e a informação 

relevante para a resolução do problema. Satisfaz 
Bastante 

Bom 
4 

Identifica sempre o objetivo e a informação relevante para a 
resolução do problema. 

Muito Bom 
5 
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3.2.3. Parâmetros de Avaliação  - Estudo do Meio 
 

DOMÍNIO 

DOMÍNIOS 
ESPECÍFICOS DA 

ÁREA 
DISCIPLINAR 

OBJETIVOS/DESCRITORES 
DE DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

C
O

G
N

IT
IV

O
 

Conhecimento e 
domínio dos 
conceitos 

 

 Conhece e compreende 
os conceitos básicos da 
sua identidade; 

 Conhece e compreende 
os conceitos básicos da 
realidade natural e 
social; 

 Conhece e compreende 
os conceitos básicos do 
património histórico; 

 Aplica e relaciona os 
conhecimentos 
adquiridos; 

 
 

 Trabalhos 
escritos; 
 

 Fichas de 
avaliação; 
 

 

 Trabalho 
de projeto 
/ de grupo 
e/ou 
individuais; 

 

 Questões-
aula; 

 

 Portefólio  
(caderno 
diário, 
dossier,…) 
 

 Registos. 

30% 

Pesquisa 
 Recolhe e seleciona 

informação; 
 

15% 

Comunicação 

 Utiliza as linguagens 
dos saberes científico 
e tecnológico; 

 

15% 

Ensino 
Experimental 

 Revela conhecimentos 
pela experimentação; 10% 

 

 

 
 
Caraterização dos Descritores/Domínio – Níveis de desempenho 

 
 
 
 

Conhecimento e domínio dos conceitos Avaliação 

Intercalar 

Final 

Semestre 

NIVEL 

Não conhece, compreende ou aplica conceitos básicos. Apresenta 
bastantes dificuldades na utilização dos conhecimentos 

adquiridos. 

Não 
Satisfaz 

Insuficiente 
1/2 

Conhece, compreende ou aplica conceitos básicos. Apresenta 
algumas dificuldades na utilização dos conhecimentos adquiridos. 

Satisfaz 
Suficiente 

3 

Conhece, compreende ou aplica conceitos básicos com facilidade. 
Apresenta facilidade na utilização dos conhecimentos adquiridos. 

Satisfaz 
Bastante 

Bom 
4 

Conhece, compreende ou aplica conceitos básicos com manifesto 
domínio. Demonstra um excelente domínio na utilização dos 
conhecimentos adquiridos. 

Muito Bom 
5 
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Pesquisa Avaliação 

Intercalar 

Final 

Semestre 

NIVEL 

Não revela técnicas simples de pesquisa. Não 

Satisfaz 

Insuficiente 
1/2 

Revela técnicas simples de pesquisa. Satisfaz Suficiente 3 

Utiliza técnicas simples de pesquisa com facilidade.  Satisfaz 
Bastante 

Bom 4 

Utiliza técnicas simples de pesquisa com excelente domínio. Muito Bom 5 

Comunicação Avaliação 

Intercalar 

Final 

Semestre 

NIVEL 

Evidencia dificuldades em recolher e selecionar informação e não 
utiliza adequadamente as diferentes linguagens dos saberes 

científico e tecnológico.  

Não 
Satisfaz 

Insuficiente 
1/2 

Recolhe e seleciona informação e utiliza as diferentes linguagens 
dos saberes científico e tecnológico. 

Satisfaz 
Suficiente 

3 

Recolhe e seleciona informação de forma bastante adequada e 
utiliza corretamente as diferentes linguagens dos saberes 

científico e tecnológico. Satisfaz 
Bastante 

Bom 
4 

Recolhe e seleciona informação de forma excelente e mostra 
domínio na utilização das diferentes linguagens dos saberes 

científico e tecnológico.  

Muito Bom 
5 

Ensino experimental Avaliação 

Intercalar 

Final 

Semestre 

NIVEL 

Não revela conhecimentos pela experimentação. Não 
Satisfaz 

Insuficiente 
1/2 

Revela conhecimentos pela experimentação. Satisfaz Suficiente 3 

Aplica conhecimentos pela experimentação com facilidade. 
Satisfaz 
Bastante 

Bom 4 

Apresenta um domínio excelente dos conhecimentos adquiridos 
pela experimentação.  

Muito Bom 
5 
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3.2.4. Parâmetros de Avaliação  -Educação Artística e  Educação  
Físico- Motoras. 
 

DOMÍNIO 

DOMÍNIOS 
ESPECÍFICOS DA 

ÁREA 
DISCIPLINAR 

OBJETIVOS/DESCRITORES 
DE DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

C
O

G
N

IT
IV

O
 

Domínio das 
técnicas 

  Explora as 
possibilidades de 
diferentes materiais; 

 Utiliza diferentes 
técnicas; 

 Realiza as habilidades 
básicas em exercícios e 
Jogos;  

 

 

 Trabalho de 
projeto / de 
grupo e/ou 
individuais; 
 

 Produções  
Artísticas; 
 

 Registos. 
 

 Observação 
direta 

 

 Participação 
 

10% 

Planeamento e 
execução 

 Planeia e executa 
tarefas; 

10% 

Domínio do 
Corpo e da Voz  
 
 

 Alia sons aos 
movimentos do corpo; 

 Experimenta maneiras 
diferentes de usar a voz; 

 Conhece canções, 
lengalengas e rimas; 

10% 

Expressividade/ 
Criatividade 

 Explora diferentes 
possibilidades 
expressivas; 

 Expressa livre e 
criativamente; 

10% 

 Deslocamentos e 
equilíbrios 

 Realiza as habilidades 
necessárias básicas para 
as tarefas / exercícios e 
Jogos propostos.  

10% 

 Perícia e 
manipulação 

   Executa as tarefas 
motoras propostas; 

 
10% 

 Jogos 

 Conhecimento e 
aplicação das regras; 

 Demonstra  espírito de 
cooperação e 
entreajuda; 

10% 
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Caraterização dos Descritores/Domínio – Níveis de desempenho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínio das técnicas Avaliação 

Intercalar 

Final 

Semestre 

NIVEL 

O aluno não explora as possibilidades de diferentes materiais, 
nem utiliza diferentes técnicas na realização dos trabalhos. 

Não 
Satisfaz 

Insuficiente 
1/2 

O aluno explora as possibilidades de alguns materiais e utiliza 
algumas técnicas diferentes na realização dos trabalhos. 

Satisfaz 
Suficiente 

3 

O aluno explora muitas vezes as possibilidades de diferentes 
materiais, e utiliza frequentemente técnicas diferentes na 
realização dos trabalhos. Satisfaz 

Bastante 

Bom 
4 

O aluno explora todas as possibilidades de diferentes materiais, 
utiliza sempre diferentes técnicas na realização dos trabalhos. 

Muito Bom 
5 

Planeamento e execução Avaliação 

Intercalar 

Final 

Semestre 

NIVEL 

O aluno nunca planeia os trabalhos nem os executa de acordo com 
um plano. 

Não 
Satisfaz 

Insuficiente 
1/2 

O aluno planeia, algumas vezes, os trabalhos e excuta-os de 
acordo com alguns passos do plano. 

Satisfaz Suficiente 3 

O aluno planeia os trabalhos, muitas vezes e excuta a maior parte 
dos passos do trabalho de acordo com o plano. Satisfaz 

Bastante 

Bom 4 

O aluno planeia, sempre, os trabalhos e excuta todos os passos do 
trabalho de acordo com um plano. 

Muito Bom 5 

Domínio do corpo e voz Avaliação 

Intercalar 

Final 

Semestre 

NIVEL 

O aluno nunca alia os sons aos movimentos do corpo. Não 
experimenta maneiras diferentes de usar a voz, nem conhece 
canções lengalengas e rimas. 

Não 
Satisfaz 

Insuficiente 
1/2 

O aluno alia, algumas vezes, os sons aos movimentos do corpo. 
Experimenta, algumas, maneiras diferentes de usar a voz e  
conhece algumas canções lengalengas e rimas. 

Satisfaz 
Suficiente 

3 

O aluno alia, muitas vezes, os sons aos movimentos do corpo. 
Experimenta, muitas vezes, maneiras diferentes de usar a voz, e 
conhece muitas canções lengalengas e rimas pesquisadas. Satisfaz 

Bastante 

Bom 
4 

O aluno alia sempre os sons aos movimentos do corpo. 
Experimenta sempre maneiras diferentes de usar a voz, conhece 
todas as canções lengalengas e rimas pesquisadas. 

Muito Bom 
5 
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Expressividade/ Criatividade Avaliação 

Intercalar 

Final 

Semestre 

NIVEL 

O aluno nunca explora as possibilidades expressivas trabalhadas 
nem se expressa livre e criativamente. 

Não 

Satisfaz 

Insuficiente 
1/2 

O aluno explora, algumas vezes, as possibilidades expressivas 
trabalhadas e expressa-se, algumas vezes, livre e criativamente. 

Satisfaz Suficiente 3 

O aluno explora, muitas vezes, as possibilidades expressivas 
trabalhadas e expressa-se, muitas vezes, livre e criativamente. 

Satisfaz 
Bastante 

Bom 4 

O aluno explora, sempre, as possibilidades expressivas 
trabalhadas e expressa-se sempre de forma livre e com 
criatividade. 

Muito Bom 
5 

Deslocamentos e equilíbrios Avaliação 

Intercalar 

Final 

Semestre 

NIVEL 

O aluno raramente realiza diversos tipos de deslocamentos: 
saltar, rolar, correr, etc….O aluno raramente realiza movimentos 

de coordenação motora 

Não 
Satisfaz 

Insuficiente 
1/2 

O aluno realiza algumas vezes diversos tipos de deslocamentos: 
saltar, rolar, correr, etc….O aluno realiza algumas vezes 

movimentos de coordenaçao motora. 
Satisfaz 

Suficiente 
3 

O aluno realiza frequentemente diversos tipos de deslocamentos: 
saltar, rolar, correr, etc….O aluno realiza frequentemente 
movimentos de coordenação motora. Satisfaz 

Bastante 

Bom 
4 

O aluno realiza sempre diversos tipos de deslocamentos: saltar, 
rolar, correr, etc….O aluno realiza sempre movimentos de 

coordenação motora. 

Muito Bom 
5 

Perícia e manipulação Avaliação 

Intercalar 

Final 

Semestre 

NIVEL 

O aluno raramente executa as tarefas motoras propostas. Não 
Satisfaz 

Insuficiente 
1/2 

O aluno executa algumas vezes, as tarefas motoras propostas. Satisfaz Suficiente 3 

O aluno executa com frequências as tarefas motoras propostas. Satisfaz 
Bastante 

Bom 4 

O aluno executa sempre as tarefas motoras propostas. Muito Bom 5 
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Jogos Avaliação 

Intercalar 

Final 

Semestre 

NIVEL 

O aluno não conhece as regras nem as aplica nos diversos 

exercícios. 

O aluno não demonstra espirito de cooperação e entreajuda nas 
diversas tarefas . 

Não 
Satisfaz 

Insuficiente 

1/2 

O aluno conhece algumas regras aplica-as nos diversos exercícios. 

O aluno demonstra algum espirito de cooperação e entreajuda nas 

diversas tarefas . 

Satisfaz 

Suficiente 

3 

O aluno conhece muitas vezes as regras e aplica-as nos diversos 

exercícios. 

O aluno demonstra muitas vezes espirito de cooperação e 
entreajuda nas diversas tarefas . Satisfaz 

Bastante 

Bom 

4 

O aluno conhece sempre as regras e aplica-as nos diversos 
exercícios. 

O aluno demonstra sempre espirito de cooperação e entreajuda 

nas diversas tarefas . 

Muito Bom 

5 
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3.3. Parâmetros de Avaliação  - Domínio socioafetivo 

 

S
O

C
IO

-A
F
E
T

IV
O

 

RESPONSABILIDADE 

 Cumpre as normas e 
instruções estabelecidas; 

 Respeita materiais e 
equipamentos; 

 Apresenta o material 
necessário para a 
realização das tarefas; 

 Cumpre as tarefas 
propostas dentro dos 
prazos definidos; 

 Participa de forma 
adequada. 
 

De acordo com 
os descritores 
assumidos pela 
escola 

10% 

AUTONOMIA 

 Manifesta curiosidade e 
gosto por aprender; 

 Demonstra espírito de 
iniciativa; 

 Tem espírito de 
observação e sentido 
crítico; 

 Reflete e toma decisões. 

10% 

COOPERAÇÃO 

 Contribui para a 
concretização de tarefas 
comuns; 

 Respeita a opinião dos 
outros; 

 Ajuda os colegas;  

 Explicita os seus pontos 
de vista; 

 Participa na avaliação dos 
procedimentos e 
resultados. 

10% 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.4. Parâmetros de Avaliação 
 
Terminologia a utilizar nos testes e outros trabalhos passíveis de avaliação sumativa e/ou formativa, 

bem como a sua correspondência a uma avaliação quantitativa, são os abaixo indicados. 

 

PARÂMETROS (%) 

Insuficiente 0% – 49% 

Suficiente 50% – 69% 

Bom 70% – 89% 

Muito Bom 90% - 100% 
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4. PERFIL DE COMPETÊNCIAS DO ALUNO 
 

Níveis e critérios para a caraterização do perfil do aluno. 

 

Parâmetros No desenvolvimento das aprendizagens verifica-se que o aluno: 

Insuficiente 

- Não atinge os objetivos/metas definidos 

- Revela dificuldades a nível de comunicação oral e escrita e da aplicação prática 

- Desiste com facilidade das tarefas propostas para a realização dos projetos 

- Não aceita ser responsabilizado pelos seus atos 

- Não respeita as regras de convivência social e do trabalho de grupo 

- Não aceita ou não cumpre as regras estabelecidas pelo professor 

- Revela pouca autonomia 

Suficiente 

- Atinge parcialmente os objetivos/metas definidos 

- Expressa-se com o mínimo de correção oralmente e por escrito 

- Revela alguma autonomia na realização das tarefas propostas para os projetos 

- Revela empenho em melhorar as suas capacidades 

- Aceita as regras estabelecidas pelo professor 

Bom 

- Atinge com facilidade os objetivos/metas definidos 

- Domina os diferentes saberes 

- Expressa-se corretamente por escrito e oralmente 

- Oferece-se para realizar projetos e tarefas de aplicação prática 

- Aceita e cumpre as regras estabelecidas pelo professor 

- Revela empenho em melhorar as suas competências e capacidades 

Muito Bom 

- Atinge com muita facilidade os objetivos/metas definidos 

- Expressa-se corretamente por escrito e oralmente na disciplina de Português 

- Domina e aplica corretamente os novos saberes 

- É autónomo na realização das tarefas propostas 

- Propõe soluções para problemas do quotidiano e para os projetos propostos 

- Aceita e cumpre na totalidade as regras estabelecidas pelo professor 

 

 
AEFCPS, 6/ 09 /2018 

 
O(A) Coordenador(a) do Departamento:  

    
 
 
 


