
 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 

DISCIPLINA: PORTUGUÊS 
 
De acordo com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, com o Despacho nº 6944-A/2018 
de 19 de julho e com os documentos orientadores, a avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas fundamentais:  

 

Aprendizagens (90%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
PONDERAÇÃO 

(100%) 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 1 

Oralidade 20% 

Escuta, reproduz a globalidade da informação 
ouvida e distingue informação essencial de 
acessória. 
Comunica com clareza e correção sintática, 
semântica e vocabulário adequado, tendo em 
conta a finalidade e o contexto. 

 
Exercício de compreensão oral1: 
um por período; 
 
Exercício de expressão oral2: um 
por período; 
 
Apresentação oral de textos 
literários (poesia, reconto de 
uma história lida, lengalengas, 
trava-línguas…):  

 um por período 
 
 
Registo de leitura  
 
Exercício de produção escrita: 
um por período. 
 
Observação direta: desempenho 
de tarefas nos domínios da 
oralidade, leitura, educação 
literária, escrita e gramática 
 
Fichas de trabalho (verificação): 

 uma no final de cada 
unidade/ conteúdo 

 
 
Exercício de gramática: um por 
período. 
 
Testes de avaliação escritos3  

 um teste por período
 

Leitura e Escrita 40% 

Lê com fluência, clareza, entoação, 
expressividade e velocidade leitora adequada. 
Refere as informações explícitas em textos 
narrativos, informativos e descritivos, 
identificando o tema ou assunto do texto. 
Compreende globalmente o texto e responde 
objetivamente a perguntas diretas. 
Escreve, por iniciativa própria ou em situação 
de ditado, textos cometendo apenas erros 
ortográficos e de pontuação ocasionais. 
Escreve frases completas, respeitando relações 
de concordância entre os seus elementos, com 
um vocabulário diversificado e com uma 
caligrafia cuidada. 
Planifica, redige e revê textos de vários tipos, 
utilizando os mecanismos de coesão e 
coerência. 

Educação Literária 20% 

Lê com fluência e compreensão. 
Reproduz textos orais com clareza e entoação, 
adequadas.  
Memoriza e diz poemas com clareza e 
entoação, adequadas e escreve narrativas e/ou 
textos poéticos. 

Gramática 20% 

Manipula e compara regularidades no 
funcionamento da língua, explicita regras 
gramaticais e reconhece classes de palavras. 
Expande e reduz frases, distingue formas e 
tipos de frases. 

Atitudes (10%) 

Educação para a Cidadania 
Comportamento 70% 

Cumpre as regras de convivência, de cidadania 
e do Regulamento Interno. 
Mantém o caderno organizado. 
Realiza as tarefas propostas. 

 
Observação direta5 (grelhas de 
registo) 

Utilização das Tecnologias de 
informação e comunicação4 

(Pesquisa de informação, 
elaboração de trabalhos de 
apresentação, utilizando a 

informática como ferramenta) 

30% 

 
Utiliza as TIC na pesquisa para os seus 
trabalhos. 

 
Observação direta (grelhas de 
registo) 

 
Notas: 
 
1 O teste oral é composto por itens de seleção (4 a 8 de acordo com o ano de escolaridade). 
2 Privilegiam-se as apresentações orais sobre obras de literatura infantil e/ou exposição sobre um tema escolhido ou sugerido. Avaliam-se de acordo com os 
seguintes parâmetros: coerência do discurso; fluência e correção da palavra; vocabulário; cumprimento do tempo. 
3 Os testes são realizados em 120 minutos e têm quatro grupos (Grupo I – Oralidade – 15% /Grupo II – Leitura e Educação literária – 35 % / Grupo III – 
Gramática – 20% / Grupo IV – Escrita – 30%). Relativamente aos testes de avaliação, quando o aluno falta, apresentando justificação, o teste deverá ser 
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aplicado logo que possível depois da data prevista. Os testes são elaborados e corrigidos tendo por base os critérios gerais e específicos do 
Agrupamento. Quando um domínio não é avaliado, a sua ponderação reverte para os restantes domínios. 
4 Caso durante um período, esta área não possa ser avaliada, a respetiva ponderação reverterá para o comportamento, na área transversal de Educação para 
a Cidadania. 
5 O registo de incidências, quando previsto, faz-se da seguinte forma:  
 

 

Nº de incidências Ponderação 

0 100 % 

1- 3 90 % 

4 70 % 

5-7 50 % 

+ 7 20 % 
 

 
Se um aluno apresentar um impedimento físico que o impossibilite de escrever, desde que justificado por declaração médica, deve ser agendada uma nova 
data para a realização do teste escrito. No caso de o impedimento ser de caráter prolongado, o teste será constituído por itens de seleção. 
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DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
 
De acordo com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, com o Despacho nº 6944-A/2018 
de 19 de julho e com os documentos orientadores, a avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas fundamentais: 
 

Aprendizagens (85%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
PONDERAÇÃO 

(100%) 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 1 

Números e Operações 45% 

Utiliza os numerais ordinais. 
Efetua contagens progressivas e regressivas, 
tirando partido das regras de construção de 
numerais cardinais. 
Conhece e utiliza os numerais romanos. 
Lê, representa, seria e compara números e 
identifica o valor posicional dos algarismos que 
os compõem e realiza arredondamentos. 
Realiza a decomposição decimal de números. 
Utiliza e domina técnicas de cálculo (adição, 
subtração, multiplicação e divisão). 
Reconhece os múltiplos de um número. 
Reconhece frações como representações de 
medidas de comprimento, representa-as na 
reta e reconhece frações próprias. 
Identifica frações equivalentes e utiliza a 
expressões frações equivalentes em contexto. 
- Adiciona e subtrai números racionais 
representados por frações. 
Utiliza e domina técnicas de cálculo envolvendo 
números representados na forma de dízimas.   
Resolve problemas com autonomia, recorrendo 
a estratégias assertivas e explicando o 
raciocínio. 

 
 
 
 
Avaliação Formativa: 
 
Ficha de trabalho e/ou questão 

de aula no final de cada unidade 

 
 
Observação direta 

 

 
Avaliação Sumativa: 

 
Testes de avaliação escritos1  

 um teste por período 

  

Geometria e Medida 30% 

Identifica direções horizontais, verticais, 
perpendiculares e quartos de volta, 
relativamente ao observador. 
Reconhece, circunferência, círculo, centro, raio 
e diâmetro. 
Identifica eixos de simetria em figuras planas. 
Reconhece unidades de medida, sabe efetuar 
medições e fazer conversões. 
Determina áreas de figuras geométricas. 
Efetua conversões, adiciona e subtrai medidas 
de tempo expressas em horas, minutos e 
segundos. 

Organização e Tratamento de 
Dados 

25% 

Representa conjuntos de dados em diagramas 
de caule-e-folha. 
Identifica a frequência absoluta, a moda, o 
mínimo, o máximo e a amplitude de um 
conjunto de dados e resolve problemas neste 
âmbito. 

 

Atitudes (15%) 
Educação para a Cidadania 

Comportamento 
70% 

Cumpre as regras de convivência, de cidadania e do 
Regulamento Interno. 
Mantém o caderno organizado. 
Realiza as tarefas propostas. 

 
Observação direta3 (grelhas de 
registo) 

Compreensão e expressão em língua 
portuguesa 15% 

Identifica e usa vocabulário adequado ao tema e à 
situação. 

Observação direta (grelhas de 
registo) 

Utilização das Tecnologias de 
informação e comunicação2 

(Pesquisa de informação, elaboração de 
trabalhos de apresentação, utilizando a 

informática como ferramenta) 

15% 

 
Utiliza as TIC na pesquisa para os seus trabalhos. 

 
Observação direta (grelhas de 
registo) 
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Notas: 
 

1. Os testes são realizados em 120 minutos e têm três grupos: Números e Operações – 45%; Geometria e Medida – 40 %; Organização e 
Tratamento de dados – 15 %. Relativamente aos testes de avaliação, quando o aluno falta, apresentando justificação, o teste deverá ser 
aplicado logo que possível depois da data prevista. Quando um domínio não é avaliado, a sua ponderação reverte para os restantes 
domínios. 

2. Caso, num período, o parâmetro da utilização das tecnologias de informação e comunicação não possa ser avaliado, a respetiva 
ponderação reverterá para o comportamento, na área transversal de Educação para a Cidadania. 
 

3. O registo de incidências, quando previsto, faz-se da seguinte forma:  
 

Nº de incidências Ponderação 

0 100 % 

1- 3 90 % 

4 70 % 

5-7 50 % 

+ 7 20 % 

 
Se um aluno apresentar um impedimento físico que o impossibilite de escrever, desde que justificado por declaração médica, deve ser 
agendada uma nova data para a realização do teste escrito. No caso de o impedimento ser de caráter prolongado, o teste será constituído 
por itens de seleção. 
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DISCIPLINA: ESTUDO DO MEIO 
 
De acordo com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, com o Despacho nº 6944-A/2018 
de 19 de julho e com os documentos orientadores, a avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas fundamentais: 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (85%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
PONDERAÇÃO 

(100%) 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 1 

À descoberta de si mesmo 

 

À descoberta dos outros e das 

instituições 

 

À descoberta do ambiente natural 

 

À descoberta das inter-relações entre 

espaços 

 

À descoberta dos materiais e objetos 

20% 
 
 

20% 
 
 

20% 
 
 

20% 
 
 

20% 

 
Adquire conhecimentos e mobiliza-os em diversos 
contextos. 
 
Relaciona os conhecimentos adquiridos e revela 
interesse pelos conteúdos. 
 
Pesquiza e seleciona informação pertinente sobre 
temas propostos. 
 
Colabora nas atividades experimentais. 
 
 
Demonstra pensamento científico: questiona, 
coloca hipóteses, prevê respostas, experimenta, 
organiza e analisa a informação recolhida, para 
chegar a conclusões e comunicá-las;  
 
Analisa documentos, factos e situações, 
identificando os seus elementos ou dados. 

 
Avaliação Formativa: 
 
Pesquisa, realização e 
apresentação de um trabalho 
individual e/ou de grupo por 
período 
 
Ficha de trabalho e/ou questão 
de aula no final de cada unidade 
 
Relatório, por período, de uma 
atividade experimental 

 
Avaliação Sumativa: 
 
Testes de avaliação escritos1  

 um teste por período 

Atitudes (15%) 

Educação para a cidadania 

Comportamento 
70% 

Cumpre as regras de convivência, de cidadania e 
do Regulamento Interno. 
Mantém o caderno organizado. 
Realiza as tarefas propostas. 

Observação direta3 (grelhas de 
registo) 

Compreensão e expressão em língua 

portuguesa 
15% 

Identifica e usa vocabulário adequado ao tema e à 
situação. 

Observação direta (grelhas de 
registo) 

Utilização das tecnologias de 

informação e comunicação2 

(Pesquisa de informação, elaboração de 
trabalhos de apresentação, utilizando a 

informática como ferramenta) 

15% Utiliza as TIC na pesquisa para os seus trabalhos. 
Observação direta (grelhas de 
registo) 

 

Notas: 
1 Os testes são realizados em 90 minutos. Relativamente aos testes de avaliação, quando o aluno falta, apresentando justificação, o teste deverá ser 

aplicado logo que possível depois da data prevista. 
2 Caso o parâmetro da utilização das tecnologias de informação e comunicação não possa ser avaliado, a respetiva ponderação reverterá para o 

comportamento, na área transversal de Educação para a Cidadania. 
3
 O registo de incidências, quando previsto, faz-se da seguinte forma:  

Nº de incidências Ponderação 

0 100 % 

1- 3 90 % 

4 70 % 

5-7 50 % 

+ 7 20 % 

 
Se um aluno apresentar um impedimento físico que o impossibilite de escrever, desde que justificado por declaração médica, deve ser agendada uma 

nova data para a realização do teste escrito. No caso de o impedimento ser de caráter prolongado, o teste será constituído por itens de seleção. 

 
 
 

DEPARTAMENTO DO 1.º CICLO – 3.º/4.º ANO 



 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 

DISCIPLINA: EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E FÍSICO-MOTORAS 
 
De acordo com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, com o Despacho nº 6944-A/2018 
de 19 de julho e com os documentos orientadores, a avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas fundamentais: 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (85%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
PONDERAÇÃO 

(100%) 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 1 
Expressão musical 

Interpretação e comunicação. 
Apropriação e comunicação. 

Apropriação e reflexão. 
 

25% 

Exprime-se de forma livre, criativa, integrada e 
harmoniosa. 
Produz, seleciona, experimenta e utiliza sons e 
ritmos. 
Conhece e reproduz canções, lengalengas e rimas. 

 
Observação direta  
Trabalho individual e/ou trabalho 
de grupo (um por período). 
 

 
 

Expressão dramática 
Interpretação e comunicação. 
Apropriação e comunicação. 
Experimentação e criação. 

25% 

Exprime-se de forma livre, criativa, integrada e 
harmoniosa. 
Aplica técnicas com orientação e/ou revelando 
iniciativa. 
Revela e compreende jogos de comunicação verbal 
e não-verbal, mostrando sensibilidade e 
criatividade. 
Cria/produz personagens, histórias nos jogos, com 
orientação/voluntariamente, com desinibição e 
expressividade. 

 
 
Observação direta  
Trabalho individual e/ou trabalho 
de grupo (um por período). 

 
Expressão plástica 

Apropriação e reflexão. 
Interpretação e comunicação. 

Experimentação e criação. 

25% 

Exprime-se de forma livre, criativa, integrada e 
harmoniosa. 
Aplica técnicas com orientação e/ou revelando 
iniciativa. 
Explora diferentes materiais, desenvolvendo 
capacidades expressivas. 

Observação direta  
Trabalho individual e/ou trabalho 
de grupo (um por período). 
 

Expressão Físico - Motora 

Coordenação motora. 
Lateralidade. 

Controle e postura. 
Agilidade. 

Orientação espacial. 
Equilíbrio. 

Aquisição de técnicas. 
Empenho no aperfeiçoamento 

25% 

 
Conhece, compreende e aplica regras. 
Executa jogos e exercícios, respeitando a 
integridade física individual e dos pares.  

 
Observação direta 

Áreas Transversais (15%) 

Educação para a Cidadania 

Comportamento 
70% 

Cumpre as regras de convivência, de cidadania e 
do Regulamento Interno. 

Observação direta1 

Compreensão e expressão em língua 
portuguesa 

15% Identifica e usa vocabulário adequado à situação. Observação direta 

Utilização das tecnologias de 
informação e comunicação 2 

15% 
Pesquisa de informação, elaboração de trabalhos 
de apresentação, utilizando a informática como 
ferramenta. 

Observação direta 

Notas: 
 1 O registo de incidências, quando previsto, faz-se da seguinte forma:   
 

Nº de incidências Ponderação 

0 100 % 

1- 3 90 % 

4 70 % 

5-7 50 % 

+ 7 20 % 

 
2 Caso o parâmetro da utilização das tecnologias de informação e comunicação não possa ser avaliado, a respetiva ponderação reverterá para o 
comportamento, na área transversal de Educação para a Cidadania 
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DISCIPLINA: OFERTA COMPLEMENTAR 
 
De acordo com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, com o Despacho nº 6944-A/2018 
de 19 de julho e com os documentos orientadores, a avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas fundamentais: 

Aprendizagens (85%)
 

DOMÍNIOS/TEMAS 
PONDERAÇÃO 

(100%) 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 1 
3.º Ano 

Comportamento cívico 35% 

Reconhece a importância de regras que definem o 
comportamento adequado em ambiente escolar. 
Conhece e aplica competências sociais no 
âmbito: respeito pelos outros e direitos do 
homem.  
Forma consciência dos valores éticos e morais. 
Entende o processo de reciclagem. 
Promove uma atuação construtiva que traga 
benefícios próprios e para a sociedade. 
Relaciona as cores dos ecopontos com o lixo 
correspondente. 

Trabalho de aula 1 

 

 Intervenções orais 
 

 Tarefas de sala de aula 
 

 

 Trabalhos individuais/ 
grupo   Educação para o consumo 30% 

Reconhece o valor do trabalho e do dinheiro. 

Identifica valores éticos 
 
Participa em troca de experiências e ideias. 

Democracia e Cidadania 35% Desenvolve as relações interrelacionais. 

4.º Ano 

Eu e os outros 35% 

Reconhece o direito a um bom ambiente 
educativo na sala de aula e na vida da escola. 
Promove uma dinâmica de bem estar geral na 
escola. 
Aprende a importância de perdoar. 
Debate os problemas da turma e resolve 
conflitos. 

Trabalho de aula 1 

 

 Intervenções orais 

 Tarefas de sala de aula 

 Trabalhos individuais/ 
grupo   

Eu e o Ambiente 35% 

Identifica a importância da Natureza na vida dos 
seres vivos. 
Reconhece os elementos prejudiciais à Natureza. 
Promove a importância de viver num ambiente 
limpo. 
Conhece o efeito da poluição no meio ambiente. 
Identifica alguns desequilíbrios ambientais 
provocados pela atividade humana. 
Reconhecer a importância das reservas e parques 
naturais para a preservação do equilíbrio entre a 
Natureza e a Sociedade. 

 

Democracia e cidadania 30% 
Desenvolve as relações interrelacionais. 

Compreende e respeita as diferenças. 

Áreas Transversais (15%) 
Educação para a Cidadania 

Comportamento 
70% 

Cumpre as regras de convivência, de cidadania e 
do Regulamento Interno. 

Observação direta1 

Compreensão e expressão em língua 
portuguesa 

15% Identifica e usa vocabulário adequado à situação. Observação direta 

Utilização das tecnologias de 
informação e comunicação 2 

15% 
Pesquisa de informação, elaboração de trabalhos 
de apresentação, utilizando a informática como 
ferramenta. 

Observação direta 
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Oferta Complementar 
* Excecionalmente, caso o parâmetro da utilização das tecnologias de informação e comunicação não possa ser avaliado, a respetiva ponderação 

reverterá para o comportamento, na área transversal de Educação para a Cidadania. 
 

Notas: 
1
 Trabalho de aula:  

 
Áreas transversais 

 No domínio Educação para a cidadania: comportamento (70%), a ponderação far-se-á da seguinte forma: 

 
 

 
 
 
 

 
 No domínio Avaliação do uso da língua portuguesa (15%), a ponderação atribuída será de acordo com as seguintes 

percentagens/ descritores de desempenho: 

 

Percentagem Descritores 

15% 
Usar vocabulário adequado ao tema e à situação. 
Construir frases com graus de complexidade crescente.  

8% 
Usar vocabulário ainda que com inadequações pontuais. 
Construir frases. 

1% 
Usar vocabulário elementar. 
Construir frases com lacunas. 

 
 

 No domínio da Utilização das Tecnologias de informação e comunicação (15%), a ponderação atribuída será de acordo com as 

seguintes percentagens/ níveis de desempenho: 

 

Percentagem Níveis de desempenho 

15% Utiliza quase sempre as TIC na pesquisa para os seus trabalhos. 

8% Utiliza às vezes as TIC na pesquisa para os seus trabalhos. 

1% 
 

Raramente utiliza as TIC na pesquisa para os seus trabalhos. 

 
 

O (A) Coordenador (a) de Departamento 

 

Aprovado na Reunião de Conselho Pedagógico realizada a 5 de setembro de 2019  

 

 

Parâmetros Ponderação Descritores 

Intervenções orais 

25% 

 

30% 

Exprime sempre as suas próprias opiniões e pontos de vista, 

evidenciando capacidades de debate. 

Intervém sempre cívica e democraticamente na realidade 

circundante, de forma evidente.  

Trabalho de grupo  30% 

Empenha-se na concretização das tarefas, cooperando com os outros. 

Revela sempre atitudes e hábitos positivos de relação com o outro. 

Mobiliza sempre saberes diferenciados. 

Nº de incidências/ registos Ponderação 

0 100 % 

1 – 2 89% - 70% 

3 – 4 69% - 50% 

5 – 6+ 49% - 0%  


