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Critérios de avaliação - 1º Ano



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

APOIO AO ESTUDO - 1.ºANO  
 

 

Competências 
(Conhecimentos, 

Capacidades, 
Atitudes) 

Descritores 
do Perfil 
do Aluno 
ACPA (*) 

Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno  

 

Instrumentos 
de avaliação com muita facilidade com facilidade com alguma facilidade Raramente ou nunca  

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente  

PORTUGUÊS 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado (A, B, 
G, I, J) 
Criativo (A, C, D, 
J) 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
Indagador/ 
Investigador (C, 
D, F, H, I) 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro (A, B, E, F, 
H) 
Sistematizador/ 
organizador (A, 
B, C, I, J) 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 
Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F) 
Responsável/ 
autónomo (C, D, 
E, F, G, I, J) 

Cuidador de si e 
do outro (B, E, 
F, G) 

34% 

 
desenvolve, com autonomia, aprendizagens nos domínios da disciplina de Português, 
através da pesquisa, do tratamento e da seleção de informação. 
 

 Grelhas de observação; 
  
Listas de verificação; 
 
Trabalhos de pesquisa. 

MATEMÁTICA 33% 

 
desenvolve, com autonomia, aprendizagens nos domínios da disciplina de Matemática, 
através da pesquisa, do tratamento e da seleção de informação. 
 

 

ESTUDO DO MEIO 33% 

 
desenvolve, com autonomia, aprendizagens nos domínios da disciplina de Estudo do Meio, 
através da pesquisa, do tratamento e da seleção de informação. 

 

 
(*) ACPA - Áreas de Competência do Perfil dos Alunos: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo; E- Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, 
técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo. 



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

ARTES VISUAIS - 1.ºANO  
 

 

Organizador/Domínio 
(Conhecimentos, 

Capacidades, 
Atitudes) 

Descritores 
do Perfil do 

Aluno 
ACPA (*) 

Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno  

 

Instrumentos 
de avaliação com muita facilidade com facilidade com alguma facilidade Raramente ou nunca  

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente  

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado (A, B, 
G, I, J) 
Criativo (A, C, D, 
J) 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
Indagador/ 
Investigador (C, 
D, F, H, I) 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro (A, B, E, F, 
H) 
Sistematizador/ 
organizador (A, B, 
C, I, J) 
Questionador (A, 
F, G, I, J) 
Comunicador (A, 
B, D, E, H) 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 
Participativo/ 
colaborador (B, C, 
D, E, F) 
Responsável/ 
autónomo (C, D, 
E, F, G, I, J) 
Cuidador de si e 
do outro (B, E, F, 
G) 

33% 

 
observa os diferentes universos visuais, tanto do património local como global (obras e 
artefactos de arte – pintura, escultura, desenho, colagem, fotografia, banda desenhada), 
utilizando um vocabulário específico e adequado;  
mobiliza a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, linha, textura, padrão, 
plano, espaço…) integrada em diferentes contextos culturais. 
 

 Grelhas de observação; 

Listas de verificação; 

Trabalhos Individuais / 

pares / grupo;  

Auto e heteroavaliação. 
 
 
 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

33% 

 
dialoga sobre o que vê e sente, de modo a construir múltiplos discursos e leituras da(s) 
realidade(s); 
aprecia as diferentes manifestações artísticas e outras realidades visuais;  
percebe as razões e os processos para o desenvolvimento do(s) gosto(s): escolher e 
tomar decisões;  
capta a expressividade contida na linguagem das imagens e/ou outras narrativas visuais. 
 

 

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 34% 

integra a linguagem das artes visuais, assim como várias técnicas de expressão (pintura; 
desenho - incluindo itinerários; técnica mista; escultura;) nas suas experimentações: 
físicas e/ou digitais;  
experimenta possibilidades expressivas dos materiais (carvão vegetal, pasta de modelar, 
barro, pincéis, papéis de formatos e características diversas, entre outros) e de 
diferentes técnicas, adequando o seu uso a diferentes contextos e situações;  
escolhe técnicas e materiais de acordo com a intenção expressiva das suas produções 
plásticas;  
manifesta capacidades expressivas e criativas nas suas produções plásticas, evidenciando 
os conhecimentos adquiridos;  
aprecia os seus trabalhos e os dos seus colegas, mobilizando diferentes critérios de 
argumentação. 

 

 

(*) ACPA - Áreas de Competência do Perfil dos Alunos: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo; E- Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, 
técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo. 



 

 

 
 

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO   

DISCIPLINA – CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO  - 1.º ANO   Ensino Básico  

 

Competências 
(Conheciment

os, 
Capacidades, 

Atitudes) 

 
 

 
ACPA 

(*) 

Descritores de desempenho 
 

 

Instrumentos  
de avaliação 

O aluno revela 

muita facilidade 
em 

facilidade 
em 

alguma facilidade 
em 

dificuldades 
 em 

muitas dificuldades  
em 

 
Cidadania 

Ativa 
 
 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

 

 

 

 

 

Pesquisar informação 

Executar os trabalhos pedidos 

Demonstrar criatividade 

 
- Portefólios/Portefólios digitais 
 
- Diários online (Padlet, ...) 
 
- Trabalhos temáticos 
individuais/ grupo 
 
- Tarefas de síntese (mapas 
conceptuais/mentais) 
 
- Debates 
 
- Intervenções orais  
espontâneas e/ou solicitadas 
 
 
 

- Ficha de autoavaliação 
 
 
- Outros 
 
 
 
 

Alguns destes trabalhos 
poderão ter complementaridade 
com trabalho efetuado fora de 

aula 

 
 
 
 

Cidadania 
Democrática 
 

Respeitar os princípios dos Direitos Humanos e de Cidadania 

Ser responsável 

Ser cooperante 

Revelar iniciativa 

Ser autónomo 

Demonstrar empatia 

Ter pensamento crítico 

Aplicar conhecimentos de literacia digital 

Participar oralmente 

Apreciar corretamente os trabalhos e atitudes dos seus pares 

Autoavaliar-se 

 
 
 
 

Domínios 
Temas 

 
 
 

 
 

 

 

 

Conhecer, entender  e aplicar os Domínios escolhidos na “Estratégia de Cidadania e Desenvolvimento” 

 

(*) ACPA - Áreas de Competência do Perfil do Alunos : A - Linguagens e textos. B - Informação e comunicação. C-Raciocínio e resolução de problemas. D-Pensamento crítico e pensamento criativo. E-Relacionamento interpessoal. F- 
Autonomia e desenvolvimento pessoal. G-Bem-estar e saúde e Ambiente. H-Sensibilidade estética e artística. I- Saber científico,  técnico e tecnologias. J-Consciência e domínio do corpo. 

 

 



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

DANÇA - 1.ºANO  
 

 

Organizador/Domínio 
(Conhecimentos, 

Capacidades, 
Atitudes) 

Descritores 
do Perfil do 

Aluno 
ACPA (*) 

Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno  

 

Instrumentos 
de avaliação com muita facilidade com facilidade com alguma facilidade Raramente ou nunca  

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente  

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado (A, B, 
G, I, J) 
Criativo (A, C, D, 
H, J) 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
Indagador/ 
Investigador (C, 
D, F, H, I) 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro (A, B, E, F, 
H) 
Sistematizador/ 
organizador (A, 
B, C, I, J) 
Questionador (A, 
F, G, I, J) 
Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F) 
Comunicador / 
Desenvolvimento 
da linguagem e 
da oralidade (A, 
B, D, E, H) 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 
Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F) 
Comunicador / 
Desenvolvimento 
da linguagem e 

33% 

distingue diferentes possibilidades de movimentação do Corpo (na totalidade ou pelas 
partes) através de movimentos locomotores e não locomotores (passos, deslocamentos, 
gestos, equilíbrios, quedas, posturas, voltas, saltos, diferentes formas de ocupar/evoluir 
no Espaço (próprio ou partilhável: no lugar, utilizando trajetórias - curvilíneas e retilíneas, 
direções - frente, trás, cima, baixo, lado esquerdo, direito; 
adequa movimentos do corpo com estruturas rítmicas marcadas pelo professor 
integrando diferentes elementos do Tempo (pulsação, velocidade, duração); 
utiliza movimentos do Corpo com diferentes Relações: entre os diversos elementos do 
movimento, com os outros - a par, em grupo, destacando a organização espacial (à roda), 
o tipo de conexão a estabelecer com o movimento (a imitar, em espelho, em 
colaboração), com diferentes objetos (bolas, cadeiras, peças de vestuário, etc.) e 
ambiências várias do concreto/literal ao abstrato pela exploração do imaginário 
(interior/exterior, como se andasse sobre: areia, lama, neve/fogo, etc.); 
identifica alguns estilos e géneros do património cultural e artístico, através da 
observação de algumas manifestações artísticas (danças tradicionais – nacionais -, danças 
sociais, etc.), em diversos contextos; 
contextualiza conceitos fundamentais dos universos coreográficos/performativos 
(ensaio, ensaio geral, espetáculo, palco, público e espectador). 

 Grelhas de observação; 

Listas de verificação; 

Trabalhos Individuais / 

pares / grupo;  

Auto e heteroavaliação. 

 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

33% 

reconhece os efeitos benéficos (hábitos de vida saudável), e interage com os colegas e 
professor sobre as experiências de dança, argumentando as suas opiniões e aceitando as 
dos outros; 
interage com os colegas no sentido da procura do sucesso pessoal e o do grupo, na 
apresentação da performance; 
emite apreciações e críticas pessoais sobre trabalhos de dança observados em diferentes 
contextos (sala de aula, vídeos (o que mais gostou, o que aprendeu de novo, por 
exemplo). 

 

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 34% 

recria sequências de movimentos a partir de temáticas, situações do quotidiano, 
solicitações do professor, ideias suas ou dos colegas com diferentes formas espaciais 
e/ou estruturas rítmicas, evidenciando capacidade de exploração e de composição; 
 

 

 



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

DANÇA - 1.ºANO  
 

 

Organizador/Domínio 
(Conhecimentos, 

Capacidades, 
Atitudes) 

Descritores 
do Perfil 
do Aluno 
ACPA (*) 

Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno  

 

Instrumentos 
de avaliação com muita facilidade com facilidade com alguma facilidade Raramente ou nunca  

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente  

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

da oralidade 
(A, B, D, E, H) 
Autoavaliador 
(transversal 
às áreas) 
Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E, F) 
Responsável/ 
autónomo (C, 
D, E, F, G, I, J) 
Cuidador de si 
e do outro (B, 
E, F, G) 

 constrói, de forma individual e/ou em grupo, sequências dançadas/pequenas coreografias 
a partir de estímulos vários (visuais, auditivos), ações e/ou temas (solicitados pelo 
professor ou fictícios, histórias, imagens, vídeos). 

  

 

(*) ACPA - Áreas de Competência do Perfil dos Alunos: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo; E- Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, 
técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo. 
 



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

EDUCAÇÃO FÍSICA – 1.ºANO  
 

 

Área/Blocos 
(Conhecimentos, 

Capacidades, 
Atitudes) 

Descritores 
do Perfil do 

Aluno 
ACPA (*) 

Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno  

 

Instrumentos 
de avaliação com muita facilidade com facilidade com alguma facilidade Raramente ou nunca  

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente  

ÁREA DAS 
ATIVIDADES 

FÍSICAS 

Perícias e 
Manipulações 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado (A, 
B, G, I, J) 
Criativo/ 
Expressivo (A, 
C, D, J) 
Crítico/Analítico 
e 
Autoavaliador/ 
Heteroavaliador 
(Transversal a 
todas as áreas) 
Indagador/ 
Investigador e 
Sistematizador/ 
Organizador (A, 
B, C, D, F, H, I, J) 
Respeitador da 
diferença (A, B, 
E, F, H) 
Questionador e 
Comunicador 
(A, B, D, E, F, G, 
H, I, J) 
Participativo/ 
colaborador/ 
Cooperante/ 
Responsável/ 
Autónomo (B, 
C, D, E, F, G, I, J) 
Cuidador de si e 
do outro (B, E, 
F, G) 

33% 

 
em concurso individual, realiza Perícias e Manipulações, relativas ao seu ano de 
escolaridade, através de ações motoras básicas com aparelhos portáteis, segundo uma 
estrutura rítmica, encadeamento ou combinação de movimentos, conjugando as 
qualidades da ação própria ao efeito pretendido de movimentação do aparelho. 
 

 Grelhas de observação; 
 
Listas de verificação; 
 
Trabalhos 
individuais/pares/grupo; 
 
Auto e heteroavaliação. 

Deslocamentos 
e Equilíbrios 

33% 

 
em percursos que integram várias habilidades, realiza Deslocamentos e Equilíbrios 
relativos ao seu ano de escolaridade; 
realiza ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em aparelhos, segundo uma 
estrutura rítmica, encadeamento, ou combinação de movimentos, coordenando a sua 
ação, no sentido de aproveitar as qualidades motoras possibilitadas pela situação. 
 

 

Jogos 34% 

 
pratica jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando com 
intencionalidade e oportunidade posições de equilíbrio; 
pratica jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando com 
intencionalidade e oportunidade deslocamentos em corrida com «fintas» e «mudanças 
de direção e de velocidade; 
pratica jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando com 
intencionalidade e oportunidade combinações de apoios variados associados com 
corrida, marcha e voltas; 
praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando com 
intencionalidade e oportunidade lançamentos de precisão e à distância; 
pratica jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando com 
intencionalidade e oportunidade pontapés de precisão e à distância. 

 

 
(*) ACPA - Áreas de Competência do Perfil dos Alunos: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo; E- Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, 
técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo. 



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

ESTUDO DO MEIO - 1.ºANO  
 

 

Organizador/Domínio 
(Conhecimentos, 

Capacidades, 
Atitudes) 

Descritores 
do Perfil do 

Aluno 
ACPA (*) 

Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno  

 

Instrumentos 
de avaliação com muita facilidade com facilidade com alguma facilidade raramente ou nunca  

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente  

 
SOCIEDADE 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J) 
 
 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 
 
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 
 
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I) 
 
 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro (A, B, E, F, 
H) 
 
 
Sistematizador/ 
organizador (A, 
B, C, I, J) 
 
 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 

25% 

conhece datas e factos significativos da sua história individual que concorrem para a 
construção do conhecimento de si próprio; estabelece relações de anterioridade, 
posterioridade e simultaneidade na descrição de situações do quotidiano e ou da sua 
história pessoal, numa linha do tempo, localizando-as no espaço, através de plantas, de 
mapas e do globo; estabelece relações de parentesco através de uma árvore genealógica 
simples, ou outros processos, até à terceira geração, reconhecendo que existem 
diferentes estruturas familiares, e que, no seio da família, os diferentes membros poderão 
desempenhar funções distintas; relaciona as atividades exercidas por alguns membros da 
comunidade familiar ou local com as respetivas profissões; associa os principais símbolos 
nacionais (hino e bandeira) à sua nacionalidade, desenvolvendo o sentido de pertença. 

 Questões orais; 

Grelhas de observação; 

Listas de verificação; 

Questão-aula; 

Caderno diário; 

Trabalhos individuais/ 

pares/grupo; 

Fichas de Avaliação 

Diagnóstica; 

Fichas de Avaliação 

Formativa; 

Fichas de Avaliação 

Sumativa; 

Auto e heteroavaliação. 

 
NATUREZA 25% 

verifica alterações morfológicas que se vão operando ao longo das etapas da vida 
humana, comparando aspetos decorrentes de parâmetros como: sexo, idade, dentição, 
etc; identifica situações e comportamentos de risco para a saúde e segurança individual e 
coletiva em diversos contextos – casa, rua, escola e meio aquático - e propõe medidas de 
proteção adequadas; identifica os fatores que concorrem para o bem-estar físico e 
psicológico, individual e coletivo, desenvolvendo rotinas diárias de higiene pessoal, 
alimentar, do vestuário e dos espaços de uso coletivo; reconhece as implicações das 
condições atmosféricas diárias, no seu quotidiano; reconhece a desigual repartição entre 
os continentes e os oceanos, localizando no globo terrestre as áreas emersas 
(continentes) e imersas (oceanos); localiza em mapas, por exemplo, digitais, o local de 
nascimento, de residência, a sua escola e o itinerário entre ambas, compreendendo que o 
espaço pode ser representado; comunica ideias e conhecimentos relativos a lugares, 
regiões e acontecimentos, utilizando linguagem icónica e verbal, constatando a sua 
diversidade; reconhece a existência de diversidade entre seres vivos de grupos diferentes 
e distingue-os de formas não vivas; reconhece a importância do Sol para a existência de 
vida na Terra; reconhece que os seres vivos têm necessidades básicas, distintas, em 
diferentes fases do seu desenvolvimento. 

 

TECNOLOGIA 25% 

reconhece que a tecnologia responde a necessidades e a problemas do quotidiano (rede 
elétrica, canalização de água, telecomunicações, etc.); realiza experiências em condições 
de segurança, seguindo os procedimentos experimentais; sabe manusear materiais e 
objetos do quotidiano, em segurança, explorando relações lógicas de forma e de função  

 



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

ESTUDO DO MEIO - 1.ºANO  
 

 

Organizador/Domínio 
(Conhecimentos, 

Capacidades, 
Atitudes) 

Descritores 
do Perfil do 

Aluno 
ACPA (*) 

Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno  

 

Instrumentos 
de avaliação com muita facilidade com facilidade com alguma facilidade Raramente ou nunca  

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente  

TECNOLOGIA 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 
 
 
 
 
 Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F) 
 
 
 
Responsável/ 
autónomo (C, D, 
E, F, G, I, J)  
 
 
 
Cuidador de si e 
do outro (B, E, 
F, G) 

 (tesoura, agrafador, furador, espremedor, saca-rolhas, talheres, etc.); identifica as 
propriedades de diferentes materiais (Ex.: forma, textura, cor, sabor, cheiro, brilho, 
flutuabilidade, solubilidade), agrupando-os de acordo com as suas características, e 
relacionando-os com as suas aplicações; agrupa, monta, desmonta, liga, sobrepõe etc., 
explorando objetos livremente; identifica atividades humanas que envolvem 
transformações tecnológicas no mundo que o rodeia. 

  

SOCIEDADE / NATUREZA / 
TECNOLOGIA 

25% 

desenha mapas e itinerários simples de espaços do seu quotidiano, utilizando símbolos, 
cores ou imagens na identificação de elementos de referência; relaciona espaços da sua 
vivência com diferentes funções, estabelecendo relações de identidade com o espaço; 
localiza, com base na observação direta e indireta, elementos naturais e humanos da 
paisagem do local onde vive, tendo como referência a posição do observador e de outros 
elementos da paisagem; sabe colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, 
comprovar resultados e sabe comunicar, reconhecendo como se constrói o conhecimento;  
manifesta atitudes de respeito, de solidariedade, de cooperação, de responsabilidade, na 
relação com os que lhe são próximos; sabe atuar em situações de emergência, recorrendo 
ao número europeu de emergência médica (112); manifesta atitudes positivas 
conducentes à preservação do ambiente próximo, sendo capaz de apresentar propostas de 
intervenção, nomeadamente, comportamentos que visem os três “R”. 

 

 
(*) ACPA - Áreas de Competência do Perfil dos Alunos: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo; E- Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, 
técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo. 

 



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

EXPRESSÃO DRAMÁTICA/TEATRO - 1.ºANO  
 

 

Organizador/Domínio 
(Conhecimentos, 

Capacidades, 
Atitudes) 

Descritores 
do Perfil do 

Aluno 
ACPA (*) 

Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno  

 

Instrumentos 
de avaliação com muita facilidade com facilidade com alguma facilidade Raramente ou nunca  

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente  

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado (A, 
B, G, I, J) 
Criativo (A, C, 
D, J) 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
Indagador/ 
Investigador (C, 
D, F, H, I) 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro (A, B, E, F, 
H) 
Sistematizador/ 
organizador (A, 
B, C, I, J) 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas);  
Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F) 
Responsável/ 
autónomo (C, 
D, E, F, G, I, J) 
Cuidador de si e 
do outro (B, E, 
F, G) 

33% 

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

 Grelhas de observação; 

Listas de verificação; 

Trabalhos Individuais / 

pares /grupo;  

Auto e heteroavaliação. 

 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

33% 

 
exprime opiniões pessoais e estabelece relação entre acontecimentos da vida real e as 
situações dramáticas desenvolvidas em aula. 
 

 

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 34% 

 
explora as possibilidades motoras e expressivas do corpo em diferentes atividades (de 
movimento livre ou orientado, criação de personagens…); 
produz, sozinho e em grupo, pequenas cenas a partir de dados reais ou fictícios, através 
de processos espontâneos e/ou preparados, antecipando e explorando intencionalmente 
formas de “entrada”, de progressão na ação e de “saída”. 
 

 

 
(*) ACPA - Áreas de Competência do Perfil dos Alunos: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo; E- Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, 
técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo. 



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

DISCIPLINA – LAC           1º Ano  
 

 

Competências 
(Conhecimentos, 

Capacidades, 
Atitudes) 

Descritores do Perfil 
do Aluno 
ACPA (*) 

Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno revela 

 

Instrumentos 
de avaliação muita facilidade em facilidade em alguma facilidade em dificuldades  em  

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente  
 
 
 
 

Desenvolvimento 
Artístico, Cultural e Digital 

 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Criativo/Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G, J) 

 
Indagador / Investigador 

(C, D, F, H, I) 
 

Respeitador da diferença/ 
do outro  

(A, B, E, F, H) 
 

Sistematizador/organizador 
 (A, B, C, I, J) 

 
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 

 
 Questionador  

(A, F, G, I, J)  
 

Participativo / colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 
Responsável/ Autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador  
(transversal às áreas) 

 

 
 
 
 
 
 

50% 

- Desenvolver o pensamento crítico e criativo 

- Desenvolver o raciocínio e resolução de problemas 

- Desenvolver a sensibilidade estética e artística 

- Integrar o saber científico, técnico e tecnológico nos projetos 
desenvolvidos 

- Desenvolver a consciência e domínio do corpo 

- Transformar informação em conhecimento 

  
Avaliação Formativa: 
 
- Observação 
- Portefólio 
- Autoavaliação 

 

 
 
 
 

Participação e 
Envolvimento na Escola e 

na Comunidade 
 
 
 

 
 
 
 

50% 
 
 
 
 

- Desenvolver uma atitude inclusiva e de diálogo intercultural 
 

- Desenvolver dinâmicas de relacionamento interpessoal e respeito 
pelo outro 

- Desenvolver a autonomia pessoal e a participação ativa nos 
processos de aprendizagem 

- Desenvolver práticas que potenciem o envolvimento na vida escolar 
e comunitária 

 

 

 

 

(*) ACPA - Áreas de Competência do PASEO : A - Linguagens e textos. B - Informação e comunicação. C-Raciocínio e resolução de problemas. D-Pensamento crítico e pensamento criativo. 
E-Relacionamento interpessoal. F- Autonomia e desenvolvimento pessoal. G-Bem-estar e saúde e Ambiente. H-Sensibilidade estética e artística. I- Saber científico, técnico e tecnologias. J-
Consciência e domínio do corpo. 



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

MATEMÁTICA - 1.ºANO  
 

 

Temas/Conteúdos 
(Conhecimentos, 

Capacidades, 
Atitudes) 

Descritores do 
Perfil do Aluno 

ACPA (*) 
Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno  

 

Instrumentos 
de avaliação com muita 

facilidade 
com facilidade 

com alguma 
facilidade 

Raramente ou 
nunca 

 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente  
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R
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NÚMEROS 

Números naturais 

Sistema de numeração 

decimal 

Relações numéricas 

Cálculo mental 

Adição e subtração 

 

ÁLGEBRA 

Regularidades em 

sequências 

Expressões e relações 

 

DADOS 

Questões 

estatísticas, recolha 

e organização de 

dados 

Representações gráficas 
Análise de dados 

Comunicação e divulgação 

de um estudo 

 

GEOMETRIA E MEDIDA 

Orientação espacial 

Sólidos 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J) 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro (A, B, E, F, 
H) 
 
Sistematizador/ 
organizador (A, 
B, C, I, J) 
 
Questionador (A, 
F, G, I, J) 
 

Comunicador (A, 
B, D, E, H) 
 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 
 

 

 
100% 

• Compreende os procedimentos, técnicas, conceitos e relações 

matemáticas.  

• Mobiliza o conhecimento para analisar, interpretar e resolver 

situações em contextos variados.  

• Demonstra persistência, autonomia e à-vontade em lidar com 

situações que envolvam a Matemática.  

• Analisa o trabalho e regula a sua aprendizagem.  

• Demonstra uma atitude de cooperação e respeito pelo outro. 

• Utiliza materiais manipuláveis e outros recursos, incluindo os de 

tecnologia digital, na resolução de problemas e em outras tarefas de 

aprendizagem.  

• Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas, em 

contextos matemáticos e não matemáticos e avalia a plausibilidade dos 

resultados.  

• Ouve os outros, questiona e discute as ideias. 

• Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas e explica 

raciocínios, procedimentos e conclusões.  

• Comunica, oralmente e por escrito, raciocínios, procedimentos e 

resultados baseando-se nos dados recolhidos e tratados. 

 
Questões orais; 

Grelhas de 

observação; 

Listas de verificação; 

Questão-aula; 

Caderno diário; 

Trabalhos 

individuais/ 

pares/grupo; 

Fichas de Avaliação 

Diagnóstica; 

Fichas de Avaliação 

Formativa; 

Fichas de Avaliação 

Sumativa; 

Auto e 
heteroavaliação. 

 

 



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

MATEMÁTICA - 1.ºANO  
 

 

Tema/Conteúdos 
(Conhecimentos, 

Capacidades, 
Atitudes) 

Descritores do 
Perfil do Aluno 

ACPA (*) 
Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno  

 

Instrumentos 
de avaliação com muita 

facilidade 
com facilidade 

com alguma 
facilidade 

Raramente ou 
nunca 

 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente  

 

Figuras planas 

Operações com figuras 

Comprimento 

Tempo 

 

Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F) 
 
Responsável/ 
autónomo (C, D, 
E, F, G, I, J)  
 
Cuidador de si e 
do outro (B, E, F, 
G) 

 

• Participa nas atividades por iniciativa própria e intervém de forma 

adequada quando solicitado. 

  

 
(*) ACPA - Áreas de Competência do Perfil dos Alunos: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo; E- Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, 
técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo. 

 



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

MÚSICA - 1.ºANO  
 

 

Organizador/Domínio 
(Conhecimentos, 

Capacidades, 
Atitudes) 

Descritores 
do Perfil do 

Aluno 
ACPA (*) 

Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno  

 

Instrumentos 
de avaliação com muita facilidade com facilidade com alguma facilidade Raramente ou nunca  

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente  

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado (A, 
B, G, I, J) 
Criativo/Crítico/ 
Analítico (A, B, 
C, D, G, J) 
Indagador/ 
Investigador (C, 
D, F, H, I) 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro (A, B, E, 
F, H) 
Sistematizador/ 
organizador (A, 
B, C, I, J) 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F) 
Responsável/ 
autónomo (C, 
D, E, F, G, I, J) 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 

34% 

 
experimenta sons vocais (voz falada, voz cantada) de forma a conhecer as potencialidades 
da voz como instrumento musical; 
explora fontes sonoras diversas (corpo, objetos do quotidiano, instrumentos musicais) de 
forma a conhecê-las como potencial musical; 
cria, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, pequenas peças musicais, ligadas ao 
quotidiano e ao imaginário, utilizando diferentes fontes sonoras. 
 

 Grelhas de observação; 

Listas de verificação; 

Trabalhos Individuais / 

pares /grupo;  

Auto e heteroavaliação. 

 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

33% 

 
interpreta rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz (cantada ou falada) com 
diferentes intencionalidades expressivas; 
canta, em grupo, canções com características musicais e culturais diversificadas, 
demonstrando progressivamente qualidades técnicas e expressivas; 
realiza sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados; 
comunica através do movimento corporal de acordo com propostas musicais 
diversificadas. 
 

 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 33% 

 
compara características rítmicas e melódicas, em repertório de referência, de estilos e 
géneros diversificados; 
partilha, com os pares, as músicas do seu quotidiano. 

 

 
(*) ACPA - Áreas de Competência do Perfil dos Alunos: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo; E- Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, 
técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo. 

 



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

PORTUGUÊS - 1.ºANO  
 

 

Organizador/Domínio 
(Conhecimentos, 

Capacidades, 
Atitudes) 

Descritores 
do Perfil do 

Aluno 
ACPA (*) 

Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno  

 

Instrumentos 
de avaliação com muita facilidade com facilidade com alguma facilidade Raramente ou nunca  

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente  
 

ORALIDADE 
 

Compreensão 
 

Expressão 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
 
 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado (A, 
B, G, I, J) 
 
 
 
Sistematizador/ 
organizador (A, 
B, C, I, J) 
 
 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro (A, B, E, 
F, H) 
 
 
Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F) 
Criativo (A, C, 
D, J) 
 
 
 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
  
 
Leitor (A, B, C, 
D, F, H, I)  

20% 

sabe escutar para interagir com adequação ao contexto e a diversas finalidades 
(nomeadamente, reproduzir pequenas mensagens, cumprir instruções, responder a 
questões); identifica informação essencial em textos orais sobre temas conhecidos; utiliza 
padrões de entoação e ritmo adequados na formulação de perguntas, de afirmações e de 
pedidos; pede a palavra e fala na sua vez de forma clara e audível, com uma articulação 
correta e natural das palavras; exprime opinião partilhando ideias e sentimentos. 

 Questões orais;  

Grelhas de observação;  

Listas de verificação; 

Questão-aula;  

Caderno diário;  

Trabalhos individuais / 

pares / grupo; 

Fichas de Avaliação 

Diagnóstica; 

Fichas de Avaliação 

Formativa;  

Fichas de Avaliação 

Sumativa;  

Auto e heteroavaliação. 

LEITURA 20% 

pronuncia segmentos fónicos a partir dos respetivos grafemas e dígrafos, incluindo os 
casos que dependem de diferentes posições dos fonemas ou dos grafemas na palavra; 
identifica as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula, em resposta ao nome 
da letra; nomeia, pela sua ordenação convencional, as letras do alfabeto; lê palavras 
isoladas e pequenos textos com articulação correta e prosódia adequada; infere o tema e 
resume as ideias centrais de textos associados a diferentes finalidades (lúdicas, estéticas, 
informativas). 

 

 
ESCRITA 20% 

representa por escrito os fonemas através dos respetivos grafemas e dígrafos, incluindo 
os casos que dependem de diferentes posições dos fonemas ou dos grafemas na palavra; 
escreve palavras de diferentes níveis de dificuldade e extensão silábica, aplicando regras 
de correspondência fonema – grafema; identifica especificidades gráficas do texto escrito 
(direcionalidade da escrita, gestão da mancha gráfica – margens, linhas, espaçamentos – e 
fronteira de palavra); escreve frases simples e textos curtos em escrita cursiva e através 
de digitação num dispositivo eletrónico, utilizando adequadamente os seguintes sinais de 
pontuação: ponto final, vírgula, ponto de interrogação e ponto de exclamação; planifica, 
redige e revê textos curtos com a colaboração do professor; elabora respostas escritas a 
questionários e a instruções, escreve legivelmente com correção (orto) gráfica e com uma 
gestão correta do espaço da página. 

 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 20% 

manifesta ideias, emoções e apreciações geradas pela escuta ativa de obras literárias e 
textos da tradição popular; revela curiosidade e emite juízos valorativos face aos textos 
ouvidos; reconhece rimas e outras repetições de sons em poemas, trava-línguas e em 
outros textos ouvidos; antecipa o(s) tema(s) com base em noções elementares de género 
(contos de fada, lengalengas, poemas, etc.), em elementos do paratexto e nos textos 
visuais (ilustrações); compreende textos narrativos (sequência de acontecimentos, 
intenções e emoções de personagens, tema e assunto; mudança de espaço) e poemas; 

 



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

PORTUGUÊS - 1.ºANO  
 

 

Organizador/Domínio 
(Conhecimentos, 

Capacidades, 
Atitudes) 

Descritores 
do Perfil 
do Aluno 
ACPA (*) 

Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno  

 

Instrumentos 
de avaliação com muita facilidade com facilidade com alguma facilidade Raramente ou nunca  

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente  

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

Responsável/ 
autónomo (C, 
D, E, F, G, I, J) 
 
 
 
Indagador/ 
Investigador 
 (C, D, F, H, I) 
 
 
 
Crítico/ 
Analítico (A, 
B, C, D, G) 

 antecipa o desenvolvimento da história por meio de inferências reveladoras da 
compreensão de ideias, de eventos e de personagens; distingue ficção de não ficção; (re) 
conta histórias; diz, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poemas 
memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos gestos, das pausas, da entoação e 
expressão facial. 

  

GRAMÁTICA 20% 

identifica unidades da língua: palavras, sílabas, fonemas; usa regras de flexão em número, 
com base na descoberta de regularidades do funcionamento do nome e do adjetivo; 
reconhece o nome próprio; faz concordar o adjetivo com o nome em género; descobre e 
compreende o significado de palavras pelas múltiplas relações que podem estabelecer 
entre si; descobre o significado de palavras desconhecidas a partir do contexto verbal e 
não-verbal; usa, com intencionalidade, conectores de tempo, de causa, de maior 
frequência na formação de frases complexas; conhece regras de correspondência fonema-
grafema e de utilização dos sinais de pontuação (frase simples). 

 

 
(*) ACPA - Áreas de Competência do Perfil dos Alunos: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo; E- Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, 
técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo. 

 


	Critérios de Avaliação Apoio ao Estudo 1.º ano-Copiar
	Critérios de Avaliação Artes Visuais 1.º ano-Copiar
	Critérios de Avaliação CD 1.º ano-Copiar
	Critérios de Avaliação Dança 1.º ano-Copiar
	Critérios de Avaliação Educação Física 1.º ano-Copiar
	Critérios de Avaliação Estudo do Meio 1.º ano-Copiar
	Critérios de Avaliação Expressão Dramática_Teatro 1.º ano-Copiar
	Critérios de Avaliação LAC 1.º Ano-Copiar
	Critérios de Avaliação Matemática 1.º ano-Copiar
	Critérios de Avaliação Música 1.º ano-Copiar
	Critérios de Avaliação Português 1.º ano-Copiar



