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

 

 

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS         4.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 
 

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. 

Avaliação Formativa: 
Exercício de 
compreensão oral

1
: 

um por período; 
 
Exercício de expressão 
oral

2
: um por período; 

 
Apresentação oral de 
textos literários: um 
por período; 
 
Exercícios de 
verificação da leitura e 
da ortografia;  
 
Questões de aula; 
 
Exercício de produção 
escrita: um por 
período; 
 
Intervenção oral; 
 
Exercício de gramática: 
um por período; 
 
Avaliação Sumativa: 
Testes de avaliação 
escritos: um teste por 
período. 

Leitura 
15% 

 

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. 

Escrita 
20% 

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. 

 
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. 

DEPARTAMENTO DO 1º CICLO 



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

 

 

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA         4.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 

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 explicitando o raciocínio. 

Avaliação 
Formativa: 
 
Questões de 

aula; 

 

Fichas de 

trabalho; 

 
 

Avaliação 

Sumativa: 

 
Testes de 
avaliação 
escritos: um 
teste por 
período. 

Geometria e 
Medida 
 
25% 

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 
 
30% 

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. 

 
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. 



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

 

 

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE ESTUDO DO MEIO         4.º ANO 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 
(1)

 (100%) 

DOMÍNIOS 

/TEMAS 
(CONTEÚDOS DE 

REFERÊNCIA) 

ATITUDES (2) DESCRITORES DE DESEMPENHO 

PROCESSO DE 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 
(3) 

 

À descoberta de si 

mesmo 

20% 
 

 

À descoberta dos 

outros e das 

instituições 

20% 
 

 

À descoberta do 

ambiente natural 

20% 
 

 

À descoberta das 

inter-relações 

entre espaços 

20% 
 

 

À descoberta dos 
materiais e 
objetos   
20% 
 

Participação 
 
 
 

Trabalho 
colaborativo 

 
 
 

Pensamento crítico 
 
 

 
Responsabilidade 

 
 
 

Autonomia 
 

 
 

Criatividade 

Adquire conhecimentos e mobiliza-os em diversos contextos. 
 
 
Relaciona os conhecimentos adquiridos e revela interesse 
pelos conteúdos. 
 
 
Pesquisa 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: 
 
Apresentação de 
trabalho 
 
Fichas de 
trabalho; 
 
Questões de 
aula; 
 
Avaliação 
Sumativa: 
 
Testes de 
avaliação 
escritos: um teste 
por período 

 

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. 

 

 



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

 

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE EXPRESSÕES (ARTÍSTICAS E FÍSICO-MOTORAS )    4.º ANO 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 
(1)

 (100%) 

DOMÍNIOS /TEMAS 
(CONTEÚDOS DE 

REFERÊNCIA) 

ATITUDES (2) DESCRITORES DE DESEMPENHO 

PROCESSO DE 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 
(3) 

Expressão Musical 
20% 

Interpretação e 
comunicação. 
Apropriação e 
comunicação. 
Apropriação e reflexão. Participação 

 
 
 

Trabalho 
colaborativo 

 
 
 

Pensamento 
crítico 

 
 

 
Responsabilidade 

 
 
 

Autonomia 
 

 
 

Criatividade 

 

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 
turma/grupo (um 
por período). 

Expressão Dramática 
20% 

Interpretação e 
comunicação. 
Apropriação e 
comunicação. 
Experimentação e criação. 

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 
turma/grupo (um 
por período). 

Expressão Plástica 
30% 

Apropriação e reflexão. 
Interpretação e 
comunicação. 
Experimentação e criação. 

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 
turma/grupo (um 
por período). 

Expressão Físico – Motora 

30% 

Coordenação motora. 
Lateralidade. 
Controle e postura. 
Agilidade. 
Orientação espacial. 
Equilíbrio. 
Aquisição de técnicas. 
Empenho no 
aperfeiçoamento. 

Conhece, compreende e aplica regras. 
Executa jogos e exercícios, respeitando a 
integridade física individual e dos pares 
(observando as regras de distanciamento social 
definidas pela DGS). 

Observação direta; 
Questões de 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. 



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

 

 

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE OFERTA COMPLEMENTAR        4º ANO 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 
(1)

 (100%) 

DOMÍNIOS 

/TEMAS 
(CONTEÚDOS DE 

REFERÊNCIA) 

ATITUDES (2) DESCRITORES DE DESEMPENHO 

PROCESSO DE 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 
(3) 

Viagens: 
O passado 

nacional 

100% 

Participação 
 
 
 

Trabalho 
colaborativo 

 
 
 

Pensamento crítico 
 
 

 
Responsabilidade 

 
 
 

Autonomia 
 
 

 
Criatividade 

Reconhece as noções de espaço e de tempo em torno de situações 
concretas do passado. 
  
Identifica e relaciona os factos da História de Portugal. 
 
 
Compreende o conceito de pertença ao meio. 
 
 
Reconhece e valoriza o património histórico e cultural do país e 
respeita outros povos e culturas. 
 
Reconhece os símbolos nacionais. 

*Questões de aula/ 
Questionários; 
 
 
*Fichas de trabalho; 
 
 
*Apresentação de 
trabalhos; 
 
 
*Trabalho de pesquisa 
individual; 
 
 
**Apresentação oral; 
 
 
*Trabalho grupo/ 

turma. 

 
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 

 


