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                     Agrupamento de Escolas Fernão do Pó   

                                                Critérios de Avaliação 1.º ciclo 

1. Modalidades da avaliação 

 

As dinâmicas de avaliação visam em primeiro lugar, a melhoria das aprendizagens, devendo 

ser a avaliação contínua o instrumento por excelência da avaliação interna e que importa 

dinamizar. 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência 

os documentos curriculares em vigor e compreende as modalidades de avaliação 

diagnóstica, de avaliação formativa e de avaliação sumativa. 

A avaliação sumativa realiza-se no final de cada período letivo, utilizando a informação 

recolhida no âmbito da avaliação formativa e traduz-se na formulação de um juízo globalizante 
sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos.  

A informação resultante da avaliação sumativa materializa-se na atribuição de uma menção 

qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em todas as disciplinas, no final de 

cada período letivo, sendo acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das 

aprendizagens do aluno.  

A aprendizagem relacionada com as componentes do currículo de caráter transversal ou de 

natureza instrumental, nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania, da 

compreensão e expressão em língua portuguesa, apoio ao estudo e da utilização das 

tecnologias de informação e comunicação, constitui objeto de avaliação em todas as áreas 

disciplinares e disciplinas.  

As menções qualitativas a utilizar nos instrumentos de avaliação referentes ao domínio dos 

saberes e capacidades serão as seguintes: 

 

 

REGISTOS INFORMATIVOS / INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

1. Registos/grelhas de observação; 

2. Fichas de avaliação (escritos/práticos/orais); 

3. Fichas de trabalho; 

4. Atividades práticas; 

5. Trabalhos de casa; 

6. Trabalhos individuais ou de grupo; 

7. Apresentações orais; 

8. Caderno diário; 

9. Provas de aferição;  

10. Outros instrumentos que possam vir a ser definidos em cada disciplina ou área disciplinar 

ou em atividades propostas; 

11. Autoavaliação e heteroavaliação 

 

Média Final (%) 0-49 50-69 70-89 90-100 

Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 
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2. CRITÉRIOS GERAIS 

Tendo como referência o currículo do Ensino Básico e a especificidade do ciclo e de cada ano, 

serão tidos em conta os seguintes critérios gerais e respetivas ponderações no processo de 

avaliação dos alunos: 

     Domínio Cognitivo (Nível dos Conhecimentos)                                        70%                     

 Domínio da Língua Portuguesa, escrita e oral; 

 Aquisição, compreensão, e aplicação de conhecimentos; 

 Conhecimento e compreensão de terminologias específicas das diversas áreas do 
saber que integram o currículo do aluno; 

 Iniciativa e espírito de intervenção; 

 Progressão na aprendizagem; 

 Capacidade de autoavaliação. 

      Domínio das Competências (Aptidões e Níveis de Desempenho) 

 Leitura (articulação, entoação e fluência); 

 Compreensão e Expressão oral e escrita; 

 Interpretação de textos, questões, imagens, mapas, entre outros recursos didáticos 
específicos de cada disciplina ou área disciplinar;  

 Escrita  

 Gramática; 

 Compreensão e Interação oral (Inglês) 

 Produção escrita (Inglês) 

 Raciocínio Matemático; 

 Resolução de problemas; 

 Aplicação de conceitos provenientes das várias áreas do saber a novas situações; 

 Utilização da terminologia e do vocabulário específico dos conceitos lecionados; 

 Elaboração de trabalho de pesquisa que contemple a recolha de informações em 
diversas fontes, a organização e o tratamento da mesma; 

 Capacidade de utilização de instrumentos auxiliares; 

 Utilização das tecnologias de informação e comunicação. 

 Domínio das técnicas de expressão e representação no âmbito da Educação Artística; 

 Domínio das exigências de carácter técnico, tático e físico. 

      Valores e atitudes                                                                                             30% 

o    Responsabilidade 

 Assiduidade 
 Pontualidade 
 Cuidado com o equipamento e materiais escolares 
 Cumprimento das tarefas escolares 
 Apresentação do material necessário 

o   Interesse /Empenho 

 Participação na atividade escolar 
 Persistência/Perseverança na superação das dificuldades 
 Gosto pelas atividades/estudo e vontade de evoluir 
 Hábitos e métodos de trabalho e estudo adotados 
 Atenção e concentração nas atividades/aulas e na execução das tarefas propostas 

o Autonomia e Atitude crítica 

 Organização 
 Iniciativa 
 Maturidade 
 Capacidade do aluno proceder à sua auto e heteroavaliação 
 Intervenção organizada e oportuna nas atividades/aulas 

o Relações interpessoais 

 Respeito pelos outros                      

 Cooperação 
 Comportamento adequado         e      Sociabilidade         


