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

 

 

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS         3.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  
- Desenvolve atitudes e comportamentos, de diálogo e de 
respeito pelos outros 
- Deteta semelhanças/diferenças entre texto oral e texto escrito  

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% 

- Lê e 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 
- Exprime opinião crítica acerca de aspetos dos textos 

Escrita 
20% 

- Indica diferentes possibilidades de representar graficamente 
os fonemas para as relações fonema–grafema e grafema–
fonema mais frequente 
- Redige textos coerentes e coesos com utilização correta dos 
sinais de pontuação 
- Regista e organiza ideias na planificação de textos estruturados 
com introdução, desenvolvimento e conclusão 
- Compreende o mundo digital e intervém nele de forma crítica, 
ativa e formativa 

Gramática 
20% 

- Distingue sílaba tónica de átona e acento prosódico de acento 
gráfico.  
- Identifica a classe das palavras: determinante, quantificador 
numeral e advérbio.  
- Conjuga verbos regulares e irregulares no presente, no 
pretérito perfeito e no futuro do modo indicativo.  
- Utiliza apropriadamente os tempos verbais  
- Reconhece a frase a partir dos seus grupos constituintes e das 
funções sintáticas centrais  
- Distingue tipos de frase e o valor afirmativo ou negativo dos 
enunciados 

Iniciação à 
Educação 
Literária  
20% 

- Ouve e lê obras literárias e textos da tradição popular, 
narrativas e poemas adequados à idade 
- (Re)conta histórias  
- Faz leitura de forma dramatizada de obras literárias 

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         3.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 à centena de milhar e 
identifica o valor posicional dos algarismos  
- Calcula com números racionais não negativos na 
representação decimal 
- Compara e ordena números naturais, realiza estimativas do 
resultado de operações e avalia a sua razoabilidade 
- Representa números racionais não negativos na forma de 
fração e decimal e estabelece relações entre as diferentes 
representações 
- Reconhece regularidades em sequências e em tabelas 
numéricas 
- Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas 
com números racionais não negativos 
- Desenvolve confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, de analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem 
- Exprime oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e 
explica raciocínios, procedimentos e conclusões 

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

4 

 
Fichas formativas 

Geometria e 
Medida 
25% 

- Desenha e descreve a posição de polígonos 
- Identifica propriedades de figuras planas e de sólidos 
geométricos e faz classificações 
- Mede comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas 
- Desenvolve interesse pela Matemática e valoriza o seu 
papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social 

Organização e 
Tratamento de 
Dados 
30% 

- Analisa e interpreta informação de natureza estatística 
- Resolve problemas envolvendo a organização e tratamento 
de dados 
- Planeia e conduz investigações usando o ciclo da 
investigação estatística 
- Comunica raciocínios, procedimentos e conclusões, 
utilizando linguagem própria da estatística 
- 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 ESTUDO DO MEIO         3.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 as unidades de tempo: década, século e milénio 
e as referências temporais a.C. e d.C. 
- Relaciona datas e factos importantes para a compreensão 
da história local  
- Reconhece vestígios do passado local recorrendo a fontes 
orais e documentais 
- Reconhece e valoriza a diversidade de etnias e culturas 
existentes na sua comunidade. 
- Identifica alguns Estados Europeus 
- Reconhecer a existência de semelhanças e diferenças entre 
os diversos povos europeus, valorizando a sua diversidade 
- Valoriza a aplicação dos direitos da Convenção sobre os 
Direitos da Criança 
- Desenvolve atitudes e comportamentos, de diálogo e de 
respeito pelos outros, alicerçando modos de estar em 
sociedade que tenham como referência os direitos humanos 

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

4
 

 
Fichas formativas 

Natureza 
25% 

- Conhece procedimentos adequados em situação de 
queimaduras, hemorragias, distensões, fraturas, mordeduras 
de animais e hematomas   
- Relaciona hábitos quotidianos com estilos de vida saudável 
- Compreende a dependência dos seres vivos uns dos outros  
- Relaciona fatores do ambiente com condições 
indispensáveis a diferentes etapas da vida das plantas e dos 
animais 
- Localiza, no planisfério ou no globo terrestre, as principais 
formas físicas da superfície da Terra   
- Distingue formas de relevo  
- Identifica os diferentes agentes erosivos  
- Relaciona os movimentos de rotação e translação da Terra  
- Compreende e identifica as fases da Lua  
- Utiliza como referência os pontos cardeais  
- Distingue as diferenças existentes entre sólidos, líquidos e 
gases.  
- Identifica a existência de transformações reversíveis 

Tecnologia 
25% 

- Compara o comportamento da luz no que respeita à 
linearidade da sua propagação em diferentes materiais  
- Estabelece uma relação de causa-efeito de uma força sobre 
um objeto e do movimento exercido sobre o mesmo em 
diferentes superfícies 
- Manuseia operadores tecnológicos 
- Reconhece o efeito das forças de atração e repulsão na 
interação entre magnetes 
- Utiliza informações e simbologias como linguagem 
específica da tecnologia 
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Sociedade/ 
Natureza/ 
Tecnologia 
25% 

- Distingue formas de interferência do Oceano na vida 
humana  
- Identifica as modificações ambientais e as suas causas 
- Identifica diferenças e semelhanças entre o passado e o 
presente de um lugar  
- Reconhece as potencialidades da internet e o papel dos 
media na informação  
- Coloca questões, levanta hipóteses, faz inferências, 
comprova resultados e comunica-os 
- 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 EXPRESSÕES ARTÍSTICAS        3.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  
- Contextualiza conceitos fundamentais dos universos 
coreográficos/performativos 
- 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 
- 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-
problema propostas 
- Inventa símbolos gráficos, não convencionais, para 
representação de algumas sequências de dança 

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 os 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 
- Desenvolve projetos de trabalho multidisciplinares 
- Compreende o mundo digital e intervém nele de forma 
crítica, ativa e formativa 

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

Expressão 
Dramática/ 
Teatro 
25% 

- Realiza perícias e manipulações através de ações motoras 
básicas com aparelhos portáteis. 
- Desenvolve atitudes e comportamentos, de diálogo e de 
respeito pelos outros, alicerçando modos de estar em 
sociedade que tenham como referência os direitos humanos 

 
 

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         3.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 
sequências 
 

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 
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AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E AMBIENTE     3.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 

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 de 
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 
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AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE APOIO AO ESTUDO        3.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 

 


