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

 

 

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS         2.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 

 

- Identifica intenções comunicativas de textos orais.  
- Seleciona informação relevante.  
- Fala com clareza e articula de modo adequado as palavras.  
- Usa e emprega a palavra na sua vez e de forma adequada.  
- Formula perguntas, pedidos e respostas a questões.  
- Planeia, produz e avalia os seus próprios textos.  
- Reconta histórias e narra situações vividas e imaginadas.  
- Representa diferentes papéis comunicativos. 
 

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% 

- Identifica informação explícita no texto e refere o essencial 
do texto lido.  
- Lê com articulação, entoação e velocidade adequadas.  
- Recria pequenos textos em diferentes formas de expressão. 

Escrita 
20% 

- Representa por escrito os fonemas (grafemas e dígrafos).  

- Escreve corretamente palavras com utilização correta dos 
sinais de pontuação.  
- Redige textos coerentes e coesos.  
- Articula segmentos do texto através do emprego de 
elementos gramaticais que marcam relações de tempo e 
causa.  

Gramática 
20% 

- Classifica as palavras quanto ao número de sílabas.  
- Identifica e distingue a sílaba tónica de átona.  
- 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.  
- Conhece as estruturas de coordenação copulativa e 
disjuntiva.  
- Usa conectores de tempo, de causa, de explicação e de 
contraste.  
- Mobiliza adequadamente as regras de ortografia. 

Iniciação à 
Educação Literária 

20% 

- Ouve e lê obras literárias e textos da tradição popular, 

narrativas e poemas adequados à idade.  
- (Re) conta histórias.  

- Ouve e lê obras literárias e textos da tradição popular, 

narrativas e poemas adequados à idade.  
- (Re) conta histórias.  
- Diz de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e 
poemas memorizados.  

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).  

DEPARTAMENTO DO 1º CICLO 



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

 

 

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA         2.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 

 

- Lê e representa números até 1000 e identifica o valor 
posicional de um algarismo.  
- Identifica números pares e ímpares.  
-Calcula com os números inteiros não negativos.  
- Compara e ordena números.  
- Reconhece frações unitárias.  
- Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas 
com números naturais.  
- Reconhece e descreve regularidades.  
- Exprime ideias matemáticas. 

 

 
 

 
Caderno diário 

 
Problemas/Desafi
os matemáticos 

 
Fichas de 
trabalho 

 
Questões de aula 

 
Trabalho de 

pesquisa 
 

Trabalho de 
projeto 

4 

 
Fichas formativas 
 

Geometria e 
Medida 

25% 

-Identifica, interpreta e descreve relações espaciais.  
- Identifica e compara sólidos geométricos.  
- Descreve figuras planas.  
- Compara e ordena objetos de acordo com diferentes 
grandezas.  
-Identifica e utiliza unidades de medida convencionais e não 
convencionais.  
- Reconhece e relaciona o valor das moedas e notas da Zona 
Euro.  
- Reconhece e relaciona entre si intervalos de tempo.  
- Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas.  

Organização e 
Tratamento de 

Dados 
30% 

-Recolhe, organiza e representa dados qualitativos e 
quantitativos.  
- Resolve problemas envolvendo a organização e tratamento 
de dados.  
-Comunica raciocínios, procedimentos e resultados 
baseando-se nos dados recolhidos e tratados. 

 
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 ESTUDO DO MEIO         2.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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Reconhece datas, factos e locais significativos para a história 
pessoal.  
- Relaciona instituições e serviços.  
- Reconhece a importância do diálogo, da negociação e do 
compromisso.  
- Reconhece influências de outros países e culturas em 
diversos aspetos do seu dia-a-dia.  
-Valoriza a aplicação dos direitos da Convenção sobre os 
Direitos da Criança. 
 

 
  

 

 
 
 
 

 
Caderno diário 

 
Apresentações 

orais 
 

Fichas de 
trabalho 

 
Questões de aula 

 
Trabalho de 

pesquisa 
 

Trabalho de 
projeto 

4
 

 
Fichas formativas 

 

 

 

 

 

 

Natureza 
25% 

 
- Distingue os principais órgãos do corpo humano.  
-Associa os ossos e os músculos à posição, ao movimento e 
ao equilíbrio.  
- Reflete sobre comportamentos e atitudes, que concorrem 
para o bem-estar físico e psicológico.  
- Reconhece a importância da vacinação e do uso correto dos 
medicamentos.  
- Identifica situações e comportamentos de risco para a 
saúde e a segurança individual e coletiva.  
- Identifica símbolos informativos fundamentais para o 
consumidor.  
- Localiza Portugal, na Europa e no Mundo.  
- Caracteriza os estados de tempo.  
- Estabelece a correspondência entre as mudanças de estado 
físico.  
-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.  
 

Tecnologia 
25% 

 

- Distingue vantagens e desvantagens da utilização de 
recursos tecnológicos (analógicos e digitais) do seu 
quotidiano.  
-Prevê as transformações causadas pelo aquecimento e 
arrefecimento de materiais. 
  

Sociedade/ 
Natureza/ 
Tecnologia 

25% 
 

 
- Elabora itinerários do quotidiano.  
-Comunica conhecimentos relativos a lugares, regiões e 
acontecimentos.  
- Representa lugares reais que lhes estão próximos no tempo 
e no espaço.  
-Reconhece a existência de bens comuns à humanidade.  
- Sabe colocar questões sobre problemas ambientais.  
- Sabe colocar questões, levanta hipóteses, faz inferências, 
comprova resultados e sabe comunicar, reconhecendo como 



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

 

se constrói o conhecimento.  
-Compara meios de comunicação e informação, atribuindo-
lhes relevância pessoal e social.  
 

 

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
 As 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 EXPRESSÕES ARTÍSTICAS        2.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 do 
Corpo.  
-Adequa movimentos do corpo com estruturas rítmicas.  
- Emite apreciações e críticas pessoais sobre trabalhos de 
dança observados em diferentes contextos.   
- Recria sequências de movimentos.  
-Cria pequenas sequências de movimento e/ou composições 
coreográficas.  
-Apresenta soluções diversificadas na exploração, 
improvisação, transformação, seleção e composição de 
movimentos/sequências de movimentos para situações 
propostas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grelhas de 
observação e registo 

 
 

Trabalho 
individual/pares/gru

po 
 
 

Registos de 
autoavaliação 

 

 

Trabalho de projeto
4
 

 

Artes Visuais 
25% 

- Mobiliza a linguagem elementar das artes visuais.  
- Transforma os conhecimentos adquiridos em novos modos 
de apreciação do mundo através da comparação de imagens 
e/ou objetos.  
- Compreende a intencionalidade dos símbolos e dos 
sistemas de comunicação visual.  
-Percebe as razões e os processos para o desenvolvimento 
do(s) gosto(s).  
-Integra a linguagem das artes visuais, nas suas 
experimentações.  
- Experimenta possibilidades expressivas dos materiais e das 
diferentes técnicas.  
-Manifesta capacidades expressivas e criativas nas suas 
produções plásticas.  
-Utiliza vários processos de registo de ideias e de trabalho.  
-Participa em projetos de trabalho multidisciplinares. 

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.  
- Toca utilizando instrumentos musicais não convencionais, 
de altura definida e indefinida.  
-Realiza sequências de movimentos corporais em contextos 
musicais diferenciados.  
-Comunica através do movimento corporal de acordo com 
propostas musicais diversificadas.  
-Compara características rítmicas, melódicas, harmónicas, 
dinâmicas, formais tímbricas e de textura em repertório de 
referência.  
-Pesquisa diferentes interpretações escutadas e observadas 



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

 

em espetáculos musicais.  
-Produz material escrito, audiovisual e multimédia ou outro.  

Expressão 
Dramática/ 

Teatro 
25% 

- Identifica diferentes estilos e géneros convencionais de 
teatro. 
- Explora as possibilidades motoras e expressivas do corpo 
em diferentes atividades. 
- Adequa as possibilidades expressivas da voz a diferentes 
contextos e situações de comunicação, tendo em atenção a 
respiração, aspetos da técnica vocal. 
-Identifica, em manifestações performativas, personagens, 
cenários, ambientes, situações cénicas, problemas e soluções 
da ação dramática. 
- Reconhece, em produções próprias ou de outrem, as 
especificidades formais do texto dramático convencional. 
- Constrói personagens, em situações distintas e com 
diferentes finalidades. 
- Produz pequenas cenas a partir de dados reais ou fictícios, 
através de processos espontâneos e/ou preparados.  
- Exprime opiniões pessoais e estabelece relação entre 
acontecimentos da vida real e as situações dramáticas 
desenvolvidas em aula. 
 

 
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         2.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 

 

Realiza habilidades gímnicas básicas em esquemas ou 
sequências 
 

 
  

 

 

Grelhas de 
observação e registo 

 

 
Registos de 

autoavaliação 
 

 

Trabalho de projeto
4
 

 
 

Jogos 
25% 

-Participa em jogos ajustando a iniciativa própria e as 
qualidades motoras na prestação individual e na situação de 
jogo realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas 
fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos. 
 

Atividades 
Rítmicas 

Expressivas 
(Dança)   

25% 

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

Percursos na 
Natureza  

25% 
Realiza 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     2.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 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Coloca questões sobre temas ambientais existentes na 
localidade onde vive, apresentando propostas de 
intervenção. 
-Desenvolve atitudes e comportamentos, de diálogo e de 
respeito pelos outros, alicerçando modos de estar em 
sociedade que tenham como referência os direitos humanos. 
-Conhece os principais sinais/sintomas associados ao 
coronavírus. 
-Identifica as regras de prevenção relacionadas com o 
coronavírus que deve aplicar no contexto escolar para se 
proteger a si e aos outros. 

 
 
 
 

 
 

Grelhas de 
observação e registo 

 
Grelhas de 

autoavaliação 
 

Trabalho de projeto
4
 

 Afetos 
15% 

- Desenvolve a consciência de ser uma pessoa única.  
- Reconhece a importância das relações interpessoais.  
- Valoriza as relações de cooperação e de interajuda. 

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 
comportamentos alimentares equilibrados no espaço escolar. 

Saúde Mental e 
Prevenção da 

Violência 
15% 

- Desenvolve a literacia emocional. 
- Desenvolve os valores de cidadania, de solidariedade e de 
respeito pelas diferenças. 

Segurança na 
escola e nos 

espaços 
públicos 

15% 

- Desenvolve os valores de cidadania e de respeito pelas 
regras. 
- Compreende o mundo digital e intervém nele de forma 
crítica, ativa e formativa. 

 
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       2.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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Coordenadora de Departamento 
 

Fernanda Domingues 
 

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


