
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 

 

DISCIPLINA:  PORTUGUÊS                                          – 3º PERÍODO – ENSINO À DISTÂNCIA (E@D) 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (50%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
 

PONDERAÇÃO 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO
 

Oralidade 
Leitura 
Escrita 
Gramática 
Iniciação à Educação 
Literária 
 
 
 

100% 

Fala com clareza e articular de modo adequado 
as palavras 

Formula perguntas, pedidos e respostas a 
questões  
Identifica informação explícita no texto e refere 
o essencial do texto lido 
Lê com articulação, entoação e velocidade 
adequadas  
Escreve corretamente palavras com utilização 
correta dos sinais de pontuação 
Redige textos coerentes e coesos  
Classifica as palavras quanto ao número de 
sílabas 
Identifica a classe das palavras 
Reconhece diferentes processos para formar o 
feminino dos nomes e adjetivos 
Reconhece a flexão nominal e adjetival quanto 
ao número 
Conhece a forma do infinitivo dos verbos 
Mobiliza adequadamente as regras de 
ortografia 

Ouve e lê obras literárias e textos da tradição 
popular, narrativas e poemas adequados à 
idade 

 
 
Fichas de 
trabalho/questões de 
aula 
 
Participação 
 
Guiões de Leitura 
 
Trabalho de Projeto 
 
Produções orais

 

 /escritas 
 

ATITUDES (50%) 

- Empenho 

- Realização das 

tarefas/atividades 

propostas 

- Cumprimento de 

prazos  

- Responsabilidade 

- Autonomia  

100% 

Adequa comportamentos em contextos de 

atividades síncronas e assíncronas 

Interage com tolerância, empatia e 

responsabilidade 

Solicita ao/à professor/a o esclarecimento das 

suas dúvidas 

Trabalha individualmente com 

responsabilidade   

Cumpre os prazos definidos para a entrega dos 

trabalhos 

Observação 

síncrona/assíncrona  

 

Autoavaliação 

 

NOTAS: 
1. A avaliação deste 3º período será realizada, extraordinariamente, tendo em conta o contexto particular de cada 

aluno e de cada turma, de acordo com o Decreto-Lei nº14 – G/ 2020 de 13 de abril. 
 

2. A apreciação das tarefas/atividades/trabalhos propostos pelos professores será feita através de descritores de 
desempenho que serão comunicados aos alunos. 
 

A Coordenadora de Departamento 

Fernanda Domingues 

Analisado na Reunião da Secção de Avaliação de 11 de maio de 2020  

Aprovado na Reunião de Conselho Pedagógico de 13 de maio de 2020  

DEPARTAMENTO 1º CICLO – 1º E 2º ANO 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 

 

DISCIPLINA:    MATEMÁTICA                                      – 3º PERÍODO – ENSINO À DISTÂNCIA (E@D) 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (50%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
 
PONDERAÇÃO 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO
 

 
Números e Operações 
Geometria e Medida 
Organização e 
Tratamento de dados 
 
 

100% 

Lê e representa números e identifica o valor 
posicional de um algarismo 
Identifica números pares e ímpares 
Compara e ordena números 
Concebe e aplica estratégias na resolução de 
problemas com números naturais  
Exprime ideias matemáticas 
Identifica, interpreta e descreve relações 
espaciais 
Identifica e compara sólidos geométricos 
Descreve figuras planas 
Compara e ordena objetos de acordo com 
diferentes grandezas 
Reconhece e relaciona o valor das moedas e 
notas da Zona Euro 
Reconhece e relaciona entre si intervalos de 
tempo;  
Recolhe, organiza e representa dados 
qualitativos e quantitativos  
Resolve problemas envolvendo a organização e 
tratamento de dados  
Comunicar raciocínios, procedimentos e 
resultados baseando-se nos dados recolhidos e 
tratados 
Exprime ideias matemáticas 

 
Problemas/Desafios 
matemáticos 
 
Fichas de trabalho 
 
Questões de aula 
 
Trabalho de pesquisa 
 
Trabalho de projeto

 

 

ATITUDES (50%) 

- Empenho 
- Realização das 
tarefas/atividades 
propostas 
- Cumprimento de 
prazos  
- Responsabilidade 
- Autonomia  

100% 

Adequa comportamentos em contextos de 
atividades síncronas e assíncronas 
Interage com tolerância, empatia e 
responsabilidade 
Solicita ao/à professor/a o esclarecimento das 
suas dúvidas 
Trabalha individualmente com responsabilidade   
Cumpre os prazos definidos para a entrega dos 
trabalhos 

Observação 
síncrona/assíncrona  
 
Autoavaliação 

 

 

NOTAS: 
1. A avaliação deste 3º período será realizada, extraordinariamente, tendo em conta o contexto particular de 

cada aluno e de cada turma, de acordo com o Decreto-Lei nº14 – G/ 2020 de 13 de abril. 
 
2. A apreciação das tarefas/atividades/trabalhos propostos pelos professores será feita através de descritores de 

desempenho que serão comunicados aos alunos. 
 

A Coordenadora de Departamento 

Fernanda Domingues 

Analisado na Reunião da Secção de Avaliação de 11 de maio de 2020  

Aprovado na Reunião de Conselho Pedagógico de 13 de maio de 2020  

DEPARTAMENTO 1º CICLO – 1º E 2º ANO 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 

 

DISCIPLINA: ESTUDO DO MEIO                                            – 3º PERÍODO – ENSINO À DISTÂNCIA (E@D) 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (50%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
 

PONDERAÇÃO 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO
 

Sociedade/ 
Natureza/Tecnologia 
 
 
 
 
 
 
 

 

100% 

 
Distingue vantagens e desvantagens da 
utilização de recursos tecnológicos (analógicos 
e digitais) do seu quotidiano 
Reconhece a importância do diálogo, da 
negociação e do compromisso 
Categoriza os seres vivos de acordo com 
semelhanças e diferenças observáveis 
Relaciona as características dos seres vivos com 
o seu habitat 
Relaciona ameaças à biodiversidade dos seres 
vivos 
Caracteriza os estados de tempo 
Estabelece a correspondência entre as 
mudanças de estado físico 

 
 
Fichas de trabalho 
/formativas 
 
Questões de aula 
 
Trabalho de pesquisa 
 
 
 
 
 
 
  

ATITUDES (50%) 

- Empenho 

- Realização das 

tarefas/atividades 

propostas 

- Cumprimento de 

prazos  

- Responsabilidade 

- Autonomia  

100% 

Adequa comportamentos em contextos de 

atividades síncronas e assíncronas 

Interage com tolerância, empatia e 

responsabilidade 

Solicita ao/à professor/a o esclarecimento das 

suas dúvidas 

Trabalha individualmente com 

responsabilidade   

Cumpre os prazos definidos para a entrega dos 

trabalhos 

Observação 

síncrona/assíncrona  

 

Autoavaliação 

 

 

NOTAS: 
1. A avaliação deste 3º período será realizada, extraordinariamente, tendo em conta o contexto particular de 

cada aluno e de cada turma, de acordo com o Decreto-Lei nº14 – G/ 2020 de 13 de abril. 
 
2. A apreciação das tarefas/atividades/trabalhos propostos pelos professores será feita através de descritores de 

desempenho que serão comunicados aos alunos. 
 

A Coordenadora de Departamento 

Fernanda Domingues 

Analisado na Reunião da Secção de Avaliação de 11 de maio de 2020  

Aprovado na Reunião de Conselho Pedagógico de 13 de maio de 2020  

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO 1º CICLO 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 

 

 

DISCIPLINA: ESPRESSÕES ARÍSTICAS  – 3º PERÍODO – ENSINO À DISTÂNCIA (E@D) 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (50%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
 

PONDERAÇÃO 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO
 

 

Dança 
 
 
 
 
Artes Visuais 
 
 
 
Música 
 

100% 

Manifesta capacidades expressivas e criativas 

nas suas produções plásticas 

Utiliza vários processos de registo de ideias e 

de trabalho 

Desenvolve projetos de trabalho 

multidisciplinares 

 

Interpreta rimas, trava-línguas, lengalengas, 

etc., usando a voz (cantada ou falada) com 

diferentes intencionalidades expressivas 

Canta canções com características musicais e 

culturais diversificadas 

Realiza sequências de movimentos corporais 

em contextos musicais diferenciados 

 

Participação 

Trabalho de Projeto 

Produções individuais 

   - audiovisual; 

   - multimédia; 

   - outros. 

 

 

ATITUDES (50%) 

- Empenho 

- Realização das 

tarefas/atividades 

propostas 

- Cumprimento de 

prazos  

- Responsabilidade 

- Autonomia  

100% 

Adequa comportamentos em contextos de 

atividades síncronas e assíncronas 

Interage com tolerância, empatia e 

responsabilidade 

Solicita ao/à professor/a o esclarecimento das 

suas dúvidas 

Trabalha individualmente com 

responsabilidade   

Cumpre os prazos definidos para a entrega dos 

trabalhos 

Observação 

síncrona/assíncrona  

 

Autoavaliação 

 

 

NOTAS: 
1. A avaliação deste 3º período será realizada, extraordinariamente, tendo em conta o contexto particular de 

cada aluno e de cada turma, de acordo com o Decreto-Lei nº14 – G/ 2020 de 13 de abril. 
 
2. A apreciação das tarefas/atividades/trabalhos propostos pelos professores será feita através de descritores de 

desempenho que serão comunicados aos alunos. 
 

A Coordenadora de Departamento 

Fernanda Domingues 

Analisado na Reunião da Secção de Avaliação de 11 de maio de 2020  

Aprovado na Reunião de Conselho Pedagógico de 13 de maio de 2020  

 

DEPARTAMENTO 1º CICLO – 1º E 2º ANO DEPARTAMENTO 1º CICLO – 1º E 2º ANO 


