
Agrupamento de Escolas de Queluz – Belas 

 
 

Os critérios de avaliação incidem sobre: 

I – Progressão na aprendizagem 

II – Competências gerais 

III – Comportamentos e atitudes 

 

 

I – Progressão na aprendizagem 

De acordo com os programas / metas de aprendizagem em vigor para o 1º Ciclo do Ensino Básico. 

 Aquisição de conteúdos e capacidades essenciais 

 Aplicação dos conhecimentos adquiridos após as experiências de aprendizagem 

 

II – Competências gerais 

 Assiduidade 

 Pontualidade 

 Interesse e participação / desempenho nas atividades propostas 

 Organização e apresentação dos materiais propostos 

 Cumprimento das regras pré-estabelecidas 

 Respeito pelos outros, pelas instalações e recursos 

 

III – Comportamentos e atitudes 

 Testes formativos e sumativos 

 Trabalhos realizados individualmente 

 Trabalhos realizados em grupo 

 Organização do trabalho: caderno diário / dossier do aluno 

 Participação do aluno 

 

IV - Instrumentos de Avaliação 

 Grelhas de registo de observação contínua e directa, (trabalho individual e grupo, leitura, 

participação e comportamento) 

 Caderno diário/dossier 

 Manuais escolares 

 Fichas de avaliação 

 Fichas de trabalho 

 Atividades de apoio ao estudo 

 

V - Nomenclatura das Fichas 

 Fraco 

 Não Satisfaz 

 Satisfaz 

 Satisfaz Bastante 

 Excelente 

 

Os critérios de avaliação aplicam-se a todos os alunos do 1º Ciclo, exceto aos alunos com Necessidades 

Educativas Especiais nas seguintes condições: 

 Alunos abrangidos pela alínea i) do art.º 11º do Decreto-Lei N.º 319/91 

 Alunos abrangidos pelas alíneas c) e f) do art.º 2º do mesmo decreto-Lei 

 

 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

PROGRESSÃO NA APRENDIZAGEM 
 

DEFINIÇÃO DE CONTEÚDOS E CAPACIDADES ESSENCIAIS 
 

ÁREAS CURRICULARES DISCIPLINARES 

Português 

Respeitar regras da interação discursiva 

Escutar discursos breves para aprender e construir conhecimentos 

Produzir um discurso oral com correção 

Produzir discursos com diferentes finalidades 

Desenvolver a consciência fonológica e operar com fonemas 

Conhecer o alfabeto e os grafemas 

Ler em voz alta palavras, pseudo-palavras e textos 

Ler textos diversos 

Organizar a informação de um texto lido 

Relacionar o texto com conhecimentos anteriores 

Monitorizar a compreensão 

Desenvolver o conhecimento da ortografia 

Mobilizar o conhecimento da pontuação 

Ouvir ler e ler textos literários 

Compreender o essencial dos textos escutados e lidos 

Ler para apreciar textos literários 

Ler em termos pessoais 

Dizer e contar, em termos pessoais e criativos 

Descobrir regularidades no funcionamento da língua 

Compreender formas de organização do léxico 

Matemática  

Contar até 100 

Descodificar o sistema de numeração decimal 

Adicionar números naturais 

Resolver problemas 

Subtrair números naturais 

Situar-se e situar objetos no espaço 

Reconhecer e representar formas geométricas 

Medir distâncias e comprimentos 

Medir áreas 

Medir o tempo 

Contar dinheiro 

Recolher e representar conjuntos de dados 

Estudo do Meio 

Reconhecer a sua identidade, nome, idade e sexo 

Conhecer modificações que se vão operando do crescimento ao envelhecimento 

Conhecer as partes do seu corpo 

Reconhecer hábitos de saúde para o seu corpo 

Saber as regras de segurança 

Conhecer os nomes dos membros mais próximos da família e os graus de parentesco 

Reconhecer e localiza espaços, (localidade, casa e escola) 

Reconhecer aspetos físicos do meio local 

Distinguir seres vivos de seres não vivos 

Conhecer vários elementos da Natureza 



Reconhecer os seus itinerários 

Localizar espaços em relação a um ponto 

Expressões 

Conseguir manusear a tesoura, a cola, os lápis, a borracha e o afia 

Conseguir pintar em vários suportes com lápis de cor, lápis de cera, canetas de feltro e guache 

Sabe modelar com barro/plasticina 

Utilizar e reconhecer e linguagem corporal para comunicar 

Participar em jogos de equipa e de cooperação 

Participar em danças de roda, de fila, tradicionais e infantis 

Conhecer lengalengas e canções infantis 

Reconhecer sons da Natureza ou artificiais e saber reproduzi-los 

Utilizar instrumentos musicais para acompanhar sons e ritmos 

ÁREAS CURRICULARES NÃO DISCIPLINARES 

Educação para a Cidadania 

Respeitar os outros 

Relacionar-se de forma positiva com os outros 

Cumprir as regras estabelecidas 

Reconhecer e manifestar o valor da amizade 

Reconhecer e respeitar as diferenças 

Identificar a escola/material como um espaço comum a ser preservado 

Revelar uma atitude cívica para com o que o rodeia 

Estudo Acompanhado 

Organizar os seus cadernos e mesa de trabalho 

Revelar capacidade/hábitos de trabalho 

Adquirir técnicas e métodos de estudo 

Realizar o seu trabalho com autonomia 

Expor as suas ideias e dúvidas 

Utilizar as novas tecnologias de comunicação e informação 

Área de Projeto 

Saber trabalhar em grupo 

Saber pesquisar e selecionar informação 

Saber identificar, debater e propor soluções para uma problemática/projeto 

Saber desenvolver e concluir um projeto 

Saber apresentar um projeto 

 

 


