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ANO LETIVO 2020/2021 

 

 

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS         1.º ANO  

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 
(1)

 (100%) 

DOMÍNIOS 

/TEMAS 
(CONTEÚDOS DE 

REFERÊNCIA) 

ATITUDES (2) DESCRITORES DE DESEMPENHO 

PROCESSO DE 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 
(3) 

 
 
Oralidade 
25% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Participação 
 
 

Trabalho 
colaborativo 

 
 

Pensamento 
crítico 

 
 

Responsabilidade 
 
 

Autonomia 
 

 
Criatividade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Escutar os outros e esperar pela sua vez para falar.  

 Respeitar o princípio de cortesia. 

 Reconhecer padrões de entoação e ritmo (exemplo: 
perguntas, afirmações).  

 Assinalar palavras desconhecidas.  

 Cumprir instruções.  

 Referir o essencial de um pequeno texto ouvido. 

 Falar de forma audível.  

 Articular corretamente palavras.  

 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação.  

 Construir frases com graus de complexidade crescente.  

 Responder adequadamente a perguntas.  

 Formular perguntas e pedidos.  

 Partilhar ideias e sentimentos. 

Caderno diário 
 
Exercícios de: 
. compreensão do 
oral 
. expressão oral  
- verificação de 
leitura 
- gramática 
 
Fichas de trabalho 
 
Guiões de leitura 
 
Questões de aula 
 
Trabalho de 
pesquisa 
 
Trabalho de projeto

 4 

 
Produções 
orais/escritas 
 
Fichas formativas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Leitura 
15% 

  Discriminar pares mínimos.  

  Repetir imediatamente depois da apresentação oral, sem 
erros de identidade ou de ordem, palavras e pseudopalavras 
constituídas por pelo menos 3 sílabas: CV (consoante – vogal) 
ou CCV (consoante – consoante – vogal).  

  Contar o número de sílabas numa palavra de 2, 3 ou 4 
sílabas.  

 Repetir uma palavra ou pseudopalavra dissilábica sem dizer a 
primeira sílaba.  

 Decidir qual de duas palavras apresentadas oralmente é mais 
longa (referentes de diferentes tamanhos, por exemplo “cão” 
– “borboleta”).  

 Indicar desenhos de objetos cujos nomes começam pelo 
mesmo fonema.  

 Repetir uma sílaba CV (consoante – vogal) ou CVC (consoante 
– vogal – consoante) pronunciada pelo professor, sem o 
primeiro fonema.  

 Repetir uma sílaba V (vogal) ou VC (vogal – consoante), 
juntando no início uma consoante sugerida previamente pelo 
professor, de maneira a produzir uma sílaba CV (consoante – 
vogal) ou CVC (consoante – vogal – consoante), 
respetivamente.  

 Reunir numa sílaba os primeiros fonemas de duas palavras 
(por exemplo, “lápis usado” –> “lu”), demonstrando alguma 
capacidade de segmentação e de integração de consoante e 
vogal.  

 Nomear a totalidade das letras do alfabeto e pronunciar os 
respetivos segmentos fónicos (realização dos valores 
fonológicos).  

 Fazer corresponder as formas minúscula e maiúscula da 
maioria das letras do alfabeto.  

 Recitar o alfabeto na ordem das letras, sem cometer erros de 
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posição relativa.  
- Ler pelo menos 45 de 60 pseudopalavras monossilábicas, 
dissilábicas e trissilábicas (em 4 sessões de 15 pseudopalavras 
cada). 
- Ler corretamente, por minuto, no mínimo, 25 
pseudopalavras. - Ler pelo menos 50 em 60 palavras 
monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas regulares e 5 de uma 
lista de 15 palavras irregulares. 
- Ler corretamente, por minuto, no mínimo 40 palavras de uma 
lista de palavras de um texto apresentadas quase 
aleatoriamente.  
- Ler um texto com articulação e entoação razoavelmente 
corretas e uma velocidade de leitura de, no mínimo, 55 
palavras por minuto.  
- Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos; 
poemas e banda desenhada.  
- Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas 
do quotidiano, áreas de interesse dos alunos e conhecimento 
do mundo (por exemplo, casa, família, alimentação, escola, 
vestuário, festas, jogos e brincadeiras, animais, jardim, cidade, 
campo). 

 
Escrita 
20% 

- Escrever as letras do alfabeto, nas formas minúscula e 
maiúscula, em resposta ao nome da letra ou ao segmento 
fónico que corresponde habitualmente à letra.  
- Escrever pelo menos metade dos dígrafos e ditongos, quando 
solicitados pelo valor fonológico correspondente.  
- Sublinhar no texto as frases não compreendidas e as palavras 
desconhecidas e pedir esclarecimento e informação ao 
professor e aos colegas. 
- Escrever corretamente a grande maioria das sílabas CV, CVC e 
CCV, em situação de ditado.  
- Escrever corretamente mais de metade de uma lista de 60 
pseudopalavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas.  
- Escrever corretamente cerca de 45 de uma lista de 60 
palavras regulares e 5 de uma lista de 15 palavras irregulares, 
em situação de ditado.  
- Escrever corretamente os grafemas que dependem do 
contexto em que se encontram. 
- Elaborar e escrever uma frase simples, respeitando as regras 
de correspondência fonema-grafema. 
- Detetar eventuais erros ao comparar a sua própria produção 
com a frase escrita corretamente. 
- Identificar e utilizar adequadamente os seguintes sinais de 
pontuação: ponto final e ponto de interrogação. 
- Transcrever um texto curto apresentado em letra de 
imprensa em escrita cursiva legível, de maneira fluente ou, 
pelo menos, sílaba a sílaba, respeitando acentos e espaços 
entre as palavras.  
- Transcrever em letra de imprensa, utilizando o teclado de um 
computador, um texto de 5 linhas apresentado em letra 
cursiva. 
- Legendar imagens.  
- Escrever textos de 3 a 4 frases (por exemplo, apresentando-
se, caracterizando alguém ou referindo o essencial de um texto 
lido). 

Gramática 
20% 

- Formar femininos e masculinos de nomes e adjetivos de 
flexão regular (de índice temático -o ou -a). 
- Formar singulares e plurais de nomes e adjetivos que seguem 
a regra geral (acrescentar -s ao singular), incluindo os que 
terminam em -m e fazem o plural em -ns. 
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- A partir de atividades de oralidade, verificar que há palavras 
que têm significado semelhante e outras que têm significado 
oposto. 

 
Iniciação à 
Educação 
Literária  
20% 

- Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da 
tradição popular. 
- Antecipar conteúdos com base nas ilustrações e no título. 
- Antecipar conteúdos, mobilizando conhecimentos prévios. 
- Identificar, em textos, palavras que rimam.  
- Recontar uma história ouvida.  
- Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da 
tradição popular.  
- Exprimir sentimentos e emoções provocados pela leitura de 
textos.  
- Ler, por iniciativa própria, textos disponibilizados na 
Biblioteca Escolar.  
- Escolher, com orientação do professor, textos de acordo com 
interesses pessoais.  
- Dizer trava-línguas e pequenas lengalengas. 
- Dizer pequenos poemas memorizados.  
- Contar pequenas histórias inventadas.  
- Recriar pequenos textos em diferentes formas de expressão 
(verbal, musical, plástica, gestual e corporal). 

Notas: 
1
 A avaliação das aprendizagens faz-se tendo por referência a seguinte terminologia que corresponde a descritores de nível de desempenho: 

Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente
 

2 
As atitudes são transversais a todos os domínios, sendo operacionalizados nas atividades das aulas. 

3 
O processo de recolha de informação será adequado ao perfil de cada turma, em cada período. 

4
 Atividades desenvolvidas no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC). 

 
 
 
 
 

A Coordenadora de Departamento 
 

Fernanda Domingues 
 

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 09 de outubro de 2020 
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AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA         1.º ANO 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 
(1)

 (100%) 

DOMÍNIOS 

/TEMAS 
(CONTEÚDOS 

DE REFERÊNCIA) 

ATITUDES (2) DESCRITORES DE DESEMPENHO 

PROCESSO DE 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 
(3) 

 
 
Números e 
Operações 
45% 
 

      
Participação 

 
 

Trabalho 
colaborativo 

 
 

Pensamento crítico 
 

 
Responsabilidade 

 
 

Autonomia 
 

 
Criatividade 

 

- Classificar e ordenar de acordo com um dado critério. 
- Realizar contagens progressivas e regressivas. 
- Compreender várias utilizações do número e identificar 
números em contextos do quotidiano. 
- Compor e decompor números. 
- Realizar estimativas de uma dada quantidade de objetos. 
- Comparar e ordenar números. 
- Utilizar a simbologia >, < e =.  
- Identificar e dar exemplos de diferentes representações 
para o mesmo número. 
- Representar números na reta numérica. 
-Ler e representar números. 
- Compreender o valor posicional de um algarismo no sistema 
de numeração decimal. 
- Resolver problemas envolvendo relações numéricas. 
- Operações com números naturais. 
- Adição. 
- Compreender a adição nos sentidos combinar e acrescentar. 
- Compreender a subtração nos sentidos retirar, comparar e 
completar. 
- Usar os sinais + e - na representação horizontal do cálculo.  
- Compreender e memorizar factos básicos da adição e 
relacioná-los com os da subtração. 
- Adicionar e subtrair utilizando a representação horizontal e 
recorrendo a estratégias de cálculo mental e escrito. 
- Elaborar sequências de números segundo uma lei de 
formação e investigar regularidades em sequências e tabelas 
de números. 

 

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

4 

 
Fichas formativas 
 

Geometria e 
Medida 
25% 

- Situar-se no espaço em relação aos outros e aos objetos e 
relacionar objetos segundo a sua posição no espaço. 
- Selecionar e utilizar pontos de referência e descrever a 
localização relativa de pessoas ou objetos no espaço, 
utilizando vocabulário apropriado. 
- Realizar, representar e comparar diferentes itinerários 
ligando os mesmos pontos (inicial e final) e utilizando pontos 
de referência. 
- Comparar, transformar e descrever objetos fazendo 
classificações e justificando os critérios utilizados. 
- Identificar polígonos e círculos nos sólidos geométricos e 
representá-los. 
- Reconhecer propriedades e figuras no plano e fazer 
classificações. 
- Distinguir entre interior, exterior e fronteira de um domínio 
limitado por uma linha poligonal fechada. 
- Realizar composições e decomposições de figuras 
geométricas. 
- Identificar superfícies planas e não planas em objetos 
comuns e em modelos geométricos. 
- Identificar no plano figuras simétricas em relação a um eixo. 
- Desenhar no plano figuras simétricas relativas a um eixo 
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horizontal ou vertical. 
- Resolver problemas envolvendo a visualização e a 
compreensão de relações espaciais. 

Organização e 
Tratamento de 
Dados 
30% 

- Ler, explorar e interpretar informação (apresentada em 
listas, tabelas de frequências, gráficos de pontos e 
pictogramas) respondendo a questões e formulando novas 
questões. 
- Classificar dados utilizando diagramas de Venn e de Carroll. 
- Formular questões e recolher dados registando-os através 
de esquemas de contagem gráfica e de gráficos de pontos. 
- Organizar os dados em tabelas de frequências absolutas e 
representá-los através de Pictogramas. 

 
Notas: 
 
1
 A avaliação das aprendizagens faz-se tendo por referência a seguinte terminologia que corresponde a descritores de nível de desempenho: 

Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente
 

2 
As atitudes são transversais a todos os domínios, sendo operacionalizados nas atividades das aulas. 

3 
O processo de recolha de informação será adequado ao perfil de cada turma, em cada período. 

4
 Atividades desenvolvidas no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC). 

 
 
 
 
 

A Coordenadora de Departamento 
 

Fernanda Domingues 
 

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 09 de outubro de 2020 
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AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE ESTUDO DO MEIO         1.º ANO 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 
(1)

 (100%) 

DOMÍNIOS 

/TEMAS 
(CONTEÚDOS 

DE REFERÊNCIA) 

ATITUDES (2) DESCRITORES DE DESEMPENHO 

PROCESSO DE 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 
(3) 

 
Sociedade 
25% 

Participação 
 
 

Trabalho 
colaborativo 

 
 

Pensamento crítico 
 

 
Responsabilidade 

 
 

Autonomia 
 

 
Criatividade 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conhecer datas e factos significativos da sua história 
individual que concorram para a construção do 
conhecimento de si próprio. 
- Estabelecer 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. 
- Estabelecer 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. 
- Relacionar as atividades exercidas por alguns membros da 
comunidade familiar ou local com as respetivas profissões. 
- Associar os principais símbolos nacionais (hino e bandeira) à 
sua nacionalidade, desenvolvendo o sentido de pertença. 

 
  

 

Caderno diário 
 
Apresentações orais 
 
Fichas de trabalho 
 
Questões de aula 
 
Trabalho de pesquisa 
 
Trabalho de projeto 

4
 

 
Fichas formativas 
 

 

 

 

 

 

Natureza 
25% 

- Verificar alterações morfológicas que se vão operando ao 
longo das etapas da vida humana, comparando aspetos 
decorrentes de parâmetros como: sexo, idade, dentição, etc.  
- Identificar situações e comportamentos de risco para a 
saúde e segurança individual e coletiva em diversos contextos 
– casa, rua, escola e meio aquático e propor medidas de 
proteção adequadas.  
- Identificar 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.  
- Reconhecer as implicações das condições atmosféricas 
diárias, no seu quotidiano.  
- Reconhecer a desigual repartição entre os continentes e os 
oceanos, localizando no globo terrestre as áreas emersas 
(continentes) e imersas (oceanos).  
- Localizar 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.  
- Comunicar ideias e conhecimentos relativos a lugares, 
regiões e acontecimentos, utilizando linguagem icónica e 
verbal, constatando a sua diversidade.  
- Reconhecer a existência de diversidade entre seres vivos de 
grupos diferentes e distingui-los de formas não vivas.  
- Reconhecer a importância do Sol para a existência de vida 
na Terra.  
- Reconhecer que os seres vivos têm necessidades básicas, 
distintas, em diferentes fases do seu desenvolvimento. 

Tecnologia 
25% 
 

- Reconhecer que a tecnologia responde a necessidades e a 
problemas do quotidiano (rede elétrica, canalização de água, 
telecomunicações, etc.). 
- Realizar experiências em condições de segurança, seguindo 
os procedimentos experimentais.  
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- Saber manusear materiais e objetos do quotidiano, em 
segurança, explorando relações lógicas de forma e de função 
(tesoura, agrafador, furador, espremedor, saca-rolhas, 
talheres, etc.).  
- Identificar 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.  
- Agrupar, montar, desmontar, ligar, sobrepor etc., 
explorando objetos livremente. 
- Identificar atividades humanas que envolvem 
transformações tecnológicas no mundo que o rodeia. 

Sociedade/Nat
ureza/Tecnolog
ia 
25% 

- Desenhar mapas e itinerários simples de espaços do seu 
quotidiano, utilizando símbolos, cores ou imagens na 
identificação de elementos de referência.  
- Relacionar espaços da sua vivência com diferentes funções, 
estabelecendo relações de identidade com o espaço.  
- Localizar, 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.  
- Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer 
inferências, comprovar resultados e saber comunicar, 
reconhecendo como se constrói o conhecimento.  
- Manifestar atitudes de respeito, de solidariedade, de 
cooperação, de responsabilidade, na relação com os que lhe 
são próximos.  
- Saber atuar em situações de emergência, recorrendo ao 
número europeu de emergência médica (112).  
- Manifestar atitudes positivas conducentes à preservação do 
ambiente próximo, sendo capaz de apresentar propostas de 
intervenção, nomeadamente comportamentos que visem os 
três “R”. 

 

Notas: 
 
1
 A avaliação das aprendizagens faz-se tendo por referência a seguinte terminologia que corresponde a descritores de nível de desempenho: 

Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente
 

2 
As atitudes são transversais a todos os domínios, sendo operacionalizados nas atividades das aulas. 

3 
O processo de recolha de informação será adequado ao perfil de cada turma, em cada período. 

4
 Atividades desenvolvidas no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC). 

 
 
 
 

A Coordenadora de Departamento 
 

Fernanda Domingues 
 

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 09 de outubro de 2020 
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AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS        1.º ANO 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 
(1)

 (100%) 

DOMÍNIOS 

/TEMAS 
(CONTEÚDOS DE 

REFERÊNCIA) 

ATITUDES (2) DESCRITORES DE DESEMPENHO 

PROCESSO DE 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 
(3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dança 
25% 

 
Participação 

 
 

Trabalho 
colaborativo 

 
 

Pensamento 
crítico 

 
 

Responsabilidade 
 
 

Autonomia 
 

 
Criatividade 

 

- Distingue diferentes possibilidades de movimentação. 
- Adequa movimentos do corpo com estruturas rítmicas. 
- Utiliza movimentos do corpo com diferentes relações. 
Identifica diferentes estilos e géneros de dança. 
- Relaciona a apresentação de obras de dança com o 
património. 
- Reconhece os efeitos benéficos e valor do desempenho 
artístico. 
- Interpreta o seu papel coreográfico. 
- Interage com os colegas. 
- Emite apreciações e críticas pessoais sobre os trabalhos. 
- Recria e constrói sequências de movimentos.  
- Cria pequenas sequências de movimento.  
- Apresenta soluções diversificadas na exploração, 
improvisação, transformação, seleção e composição de 
movimentos/sequências de movimentos para situações-
problema propostas. 

Grelhas de 
observação e registo 
 
 
Trabalho 
individual/pares/gru
po 
  
 
Registos de 
autoavaliação 
 

 

Trabalho de projeto
4
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artes Visuais 
25% 

- Dialoga sobre o que vê e sente. 
- Compreende a intencionalidade dos símbolos. 
- Aprecia as diferentes manipulações artísticas. 
- Integra a linguagem das artes visuais. 
- Experimenta possibilidades expressivas dos materiais 
(carvão vegetal, pasta de modelar, barro, pastel seco, tinta 
cenográfica, pincéis e trinchas, rolos, papéis de formatos e 
características diversas, entre outros) e das 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. 
- Inventa soluções para a resolução de problemas no processo 
dos seus trabalhos plásticos. 
 - Manifesta capacidades expressivas e criativas nas suas 
produções plásticas, evidenciando os conhecimentos 
adquiridos.  
- Utiliza vários processos de registo de ideias. 
- Apreciar os seus trabalhos e os dos seus colegas, 
mobilizando diferentes critérios de argumentação. 

 
 
 
 
Música 
25% 

- Experimenta sons vocais de forma a conhecer as 
potencialidades da voz como instrumento musical. 
- Explora fontes sonoras diversas. 
- Improvisa pequenas sequências melódicas, rítmicas ou 
harmónicas. 
- Cria ambientes sonoros, pequenas peças musicais, ligadas ao 
quotidiano e ao imaginário 
- Interpreta rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a 
voz (cantada ou falada) com diferentes intencionalidades 
expressivas 
- Canta canções com características musicais e culturais 
diversificadas. 
- Comunica através do movimento corporal de acordo com 
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propostas musicais diversificadas. 
Partilha das músicas do seu quotidiano. 

 
 
Expressão 
Dramática/Teat
ro 
25% 

- Identifica diferentes estilos e géneros convencionais de 
teatro. 
- Reconhece a dimensão multidisciplinar do teatro. 
- Analisa os espetáculos. 
- Identifica as personagens, cenários e ambientes. 
- Reconhece diferentes formas de um ator usar a voz. 
- Distinguir, pela experimentação e pela reflexão, jogo 
dramático, improvisação e representação. 
- Adequar as possibilidades expressivas da voz a diferentes 
contextos e situações de comunicação, tendo em atenção a 
respiração, aspetos da técnica vocal (articulação, dicção, 
projeção, etc.). 
- Exprime opiniões pessoais. 
- Explora as possibilidades motoras e expressivas do corpo. 

 
 

Notas: 
 
1
 A avaliação das aprendizagens faz-se tendo por referência a seguinte terminologia que corresponde a descritores de nível de desempenho: 

Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente
 

2 
As atitudes são transversais a todos os domínios, sendo operacionalizados nas atividades das aulas. 

3 
O processo de recolha de informação será adequado ao perfil de cada turma, em cada período. 

4
 Atividades desenvolvidas no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC). 

 
 
 
 

A Coordenadora de Departamento 
 

Fernanda Domingues 
 

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 09 de outubro de 2020 
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2020/2021 

 

 

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA         1.º ANO 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 
(1)

 (100%) 

DOMÍNIOS 

/TEMAS 
(CONTEÚDOS DE 

REFERÊNCIA) 

ATITUDES (2) DESCRITORES DE DESEMPENHO 

PROCESSO DE 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 
(3) 

Ginástica 
25% 

Participação 
 
 

Trabalho 
colaborativo 

 
 

Pensamento crítico 
 

 
Responsabilidade 

 
 

Autonomia 
 

 
Criatividade 

 

Realizar habilidades gímnicas básicas em esquemas ou 
sequência 
 
Desenvolve os valores de cidadania e de respeito pelas regras 

 
  

 

 

Grelhas de 
observação e 
registo 
  

 
Registos de 
autoavaliação 
 

 

Trabalho de 
projeto

4
 

 
 

Jogos 
25% 

Participa nos jogos ajustando a iniciativa própria e as 
qualidades motoras na prestação às possibilidades oferecidas 
pela situação de jogo e ao seu objetivo 

Atividades 
Rítmicas 

Expressivas 
(Dança)   

25% 

Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e 
equilíbrios adequados à expressão de motivos 

Percursos na 
Natureza 

25% 
Realizar habilidades apropriadas em percursos na natureza 

 
Notas: 
 
1
 A avaliação das aprendizagens faz-se tendo por referência a seguinte terminologia que corresponde a descritores de nível de desempenho: 

Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente
 

2 
As atitudes são transversais a todos os domínios, sendo operacionalizados nas atividades das aulas. 

3 
O processo de recolha de informação será adequado ao perfil de cada turma, em cada período. 

4
 Atividades desenvolvidas no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC). 

 
 
 
 
 
 
 

A Coordenadora de Departamento 
 

Fernanda Domingues 
 

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 09 de outubro de 2020 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2020/2021 

 

 

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E AMBIENTE     1.º ANO 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 
(1)

 (100%) 

DOMÍNIOS 

/TEMAS 
(CONTEÚDOS 

DE REFERÊNCIA) 

ATITUDES (2) DESCRITORES DE DESEMPENHO 

PROCESSO DE 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 
(3) 

Saúde e 
Ambiente 
20% 

Participação 
 
 

Trabalho 
colaborativo 

 
 

Pensamento crítico 
 
 

Responsabilidade 
 
 

Autonomia 
 
 

Criatividade 
 
 
 
 
 

Desenvolve a consciência ambiental (de si, dos outros e do 
ambiente). 
Adota comportamentos que visem o bem-estar animal. 
Identifica responsabilidades elementares relativamente ao 
bem-estar animal. 
Assume práticas de cidadania. 

 
 

Grelhas de 
observação e registo 
 
Grelhas de 
autoavaliação 
 
Trabalho de projeto

4
 

 

Afetos 
15% 

Estabelece relações construtivas com as pessoas com quem 
interatua. 
Reconhece a importância de regras que definem o 
comportamento adequado em ambiente escolar. 

Saúde Oral 
15% 

Identifica e aplica os cuidados necessários para a higiene oral 

Educação 
Alimentar e 
Atividade Física 
20% 

Promove uma alimentação saudável e adota de 
comportamentos alimentares equilibrados no espaço escolar 
Reconhece a escola como um espaço próprio para a 
promoção da alimentação saudável e adoção de 
comportamentos alimentares equilibrados. 
Compreende a necessidade de uma alimentação equilibrada. 

Saúde Mental e 
Prevenção da 
Violência 
15% 

Promove comportamentos e atitudes de respeito e 
integração. 
 Desenvolve os valores de cidadania, de solidariedade e de 
respeito pelas diferenças. 
Descobre as diferenças culturais entre os vários membros do 
grupo 

Segurança na 
escola e nos 
espaços 
públicos 
15% 

Desenvolve o sentimento de  segurança 
Aplica as regras de utilização e segurança dos diversos 
espaços escolares e públicos 
Conhece e aplica normas de segurança rodoviária 
Conhece e aplica regras de segurança nas praias, nos rios e 
nas piscinas 
Desenvolve os valores de cidadania e de respeito pelas regras 

 
Notas: 
 
1
 A avaliação das aprendizagens faz-se tendo por referência a seguinte terminologia que corresponde a descritores de nível de desempenho: 

Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente
 

2 
As atitudes são transversais a todos os domínios, sendo operacionalizados nas atividades das aulas. 

3 
O processo de recolha de informação será adequado ao perfil de cada turma, em cada período. 

4
 Atividades desenvolvidas no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC). 

 

 
 

A Coordenadora de Departamento 
 

Fernanda Domingues 
 

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 09 de outubro de 2020 
 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2020/2021 

 

 

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE APOIO AO ESTUDO       1.º ANO 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 
(1)

 (100%) 

DOMÍNIOS /TEMAS 
(CONTEÚDOS DE 

REFERÊNCIA) 

ATITUDES (2) DESCRITORES DE DESEMPENHO 

PROCESSO DE 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 
(3) 

 
Aplicação de métodos 
de estudo e pesquisa, 
consulta/pesquisa 
30% 
 

Participação 
 

Trabalho 
colaborativo 

 
Pensamento crítico 

 
Responsabilidade 

 
Autonomia 

 
Criatividade 

Explora, utiliza e seleciona técnicas diversificadas de 
estudo, desenvolvendo progressivamente a autonomia 
 
Desenvolve competências de pesquisa, seleção, 
organização, tratamento, produção e comunicação de 
informação escrita e digital  
 
Desenvolve atitudes e comportamentos, de diálogo e 
de respeito pelos outros 
 
Compreende o mundo digital e intervém nele de forma 
crítica, ativa e formativa 

Componente do 
currículo de 
natureza 
transdisciplinar a 
ser avaliada de 
acordo com os 
trabalhos 
desenvolvidos nas 
restantes 
disciplinas. 

 
Autonomia e 
responsabilidade 
35% 

 
Desenvolvimento das 
Atividades Propostas 
35% 
 
 
Notas: 
 
1
 A avaliação das aprendizagens faz-se tendo por referência a seguinte terminologia que corresponde a descritores de nível de desempenho: 

Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente
 

2 
As atitudes são transversais a todos os domínios, sendo operacionalizados nas atividades das aulas. 

3 
O processo de recolha de informação será adequado ao perfil de cada turma, em cada período. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 O (A) Coordenador (a) de Departamento 

Fernanda Domingues 
 

Aprovado na Reunião de Conselho Pedagógico realizada a 09 de outubro de 2020 

 


