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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

1.º Ciclo 

 

1. INTRODUÇÃO 

.  

A avaliação, constituindo-se como um processo regulador do ensino, é orientadora do 

percurso escolar e tem por objetivo a melhoria da qualidade do ensino através da aferição 

do grau de cumprimento dos documentos curriculares em vigor, nomeadamente programas 

e metas fixadas para os níveis de ensino básico. Esta verificação deve ser utilizada por 

professores e alunos para, em conjunto, suprir as dificuldades de aprendizagem. A 

avaliação tem ainda por objetivo conhecer o estado geral do ensino, retificar procedimentos 

e reajustar o ensino das diversas disciplinas em função dos objetivos curriculares fixados.  

A avaliação visa apoiar o processo educativo de modo a sustentar o sucesso de todos os 

alunos, permitindo o reajustamento dos projetos de escola e de turma, no que diz respeito 

à seleção de metodologias e de recursos, em função das necessidades educativas dos 

alunos. Visa ainda certificar as diferentes aprendizagens e capacidades adquiridas pelo 

aluno, no final de cada ciclo e no final do ensino básico e secundário, através da avaliação 

sumativa interna e externa. Por fim, procura contribuir para melhorar a qualidade do 

sistema educativo, possibilitando a tomada de decisões para o seu aperfeiçoamento, 

promovendo uma maior confiança social no seu funcionamento. 

 

2. OBJETO DA AVALIAÇÃO  

De acordo com o Decreto Lei 55/2018, a avaliação incide sobre os conteúdos definidos nos 

programas e tem como referência as metas curriculares em vigor para as áreas 

disciplinares e disciplinas dos diferentes anos e ciclos.  

Constituem objeto de avaliação em todas as disciplinas e áreas curriculares as 

competências de caráter transversal e de natureza instrumental, nomeadamente no âmbito 

da educação para a cidadania, da compreensão e expressão em língua portuguesa e da 

utilização das tecnologias de informação e comunicação. 

A avaliação tem uma vertente contínua e sistemática e fornece ao professor, ao aluno, ao 

encarregado de educação e aos restantes intervenientes informação sobre o 
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desenvolvimento do trabalho, de modo a permitir a revisão e melhoria do processo de 

ensino e de aprendizagem. 

 

3. INTERVENIENTES NA AVALIAÇÃO 

1. Alunos 

2. Docente titular de turma 

3. Docente de apoio 

4. Docente de Educação Inclusiva 

5. Psicólogo e outros técnicos especializados de apoio educativo 

6. Encarregados de Educação 

7. Conselho de docentes 

8. Conselho pedagógico 

 

4. MODALIDADES DA AVALIAÇÃO 

 

A avaliação interna das aprendizagens compreende as seguintes modalidades: 

a) Formativa – a principal modalidade de avaliação de caráter contínuo e 

sistemático, devendo recorrer a uma variedade de instrumentos de recolha de 

informação adequados à diversidade das aprendizagens e às circunstâncias em 

que ocorrem. A informação recolhida com finalidade formativa fundamenta a 

definição de estratégias de diferenciação pedagógica, de supressão de eventuais 

dificuldades dos alunos e de facilitação da sua integração escolar. 

b) Sumativa- Traduz-se na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem 

realizada pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e a certificação. 

A avaliação externa das aprendizagens do 1º ciclo, da responsabilidade dos serviços 

ou organismos do Ministério da Educação, compreende a realização de Provas de Aferição 

no 2º ano de escolaridade nas disciplinas de Português, Matemática, Estudo do Meio, 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras. Estas provas dão origem a informação sobre o 

desempenho do aluno, a inscrever no Relatório Individual das Provas de Aferição (RIPA), a 

ser apresentado aos Encarregados de Educação.  
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5. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Consideram-se instrumentos de avaliação, todos os documentos que permitam o registo 

rigoroso e sistemático da avaliação dos alunos, individualizada ou em grupo.  

Devem ser aplicados por período, no mínimo, dois instrumentos de avaliação 

individuais.   

 

São exemplos de instrumentos de avaliação individuais:  

1) Listas de verificação  

2) Grelhas de observação  

3) Escalas de classificação  

4) Questionários orais/escritos  

5) Fichas   

6) Portfólios  

7) Entrevistas  

8) Guiões de visitas de estudo  

9) Relatórios de visitas de estudo  

10) Trabalhos de pesquisa/Projetos  

11) Plano Individual de Trabalho  

12) Ficha de autoavaliação  

13) DAC (1ºano) 

 

São exemplos de instrumentos de avaliação de trabalho em grupo:  

 

1) Relatórios de atividades práticas e teórico-práticas  

2) Relatórios de tutorias interpares  

3) Trabalhos de pesquisa /Projetos 

4) Guiões de visitas de estudo  

5) Relatórios de visitas de estudo  
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6) Diários de grupo  

7) Listas de verificação  

8) Grelhas de observação  

9) Escalas de classificação  

10) DAC (1ºano) 

 

6. MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR  

A partir da informação fornecida pelas diferentes modalidades de avaliação das 

aprendizagens e de outros elementos considerados relevantes, a escola deve adotar 

medidas de promoção do sucesso educativo, a inscrever, sempre que necessário, em 

planos adequados às características específicas dos alunos. 

A decisão sobre as medidas a implementar é tomada por cada escola, devendo partir de 

um conhecimento das dificuldades manifestadas pelos alunos e estar centradas em 

respostas pedagógicas alinhadas com a situação diagnosticada, assumindo, sempre que 

aplicável, um caráter transitório. 

No desenvolvimento da sua autonomia e no âmbito do seu projeto educativo, as medidas 

de promoção do sucesso educativo concretizam-se, entre outras, através de: 

a) Apoio ao estudo, orientado para a satisfação de necessidades específicas, contribuindo 

para um trabalho de proximidade e acompanhamento eficaz do aluno face às dificuldades 

detetadas; 

b) Atividades de apoio ao estudo através da consolidação e desenvolvimento das 

aprendizagens, visando o reforço do apoio nas disciplinas com maiores níveis de insucesso 

e o acompanhamento da realização de trabalhos que visem a integração das 

aprendizagens de várias áreas disciplinares, a prática de rotinas de pesquisa e seleção de 

informação e a aquisição de métodos de estudo; 

c) Constituição temporária de grupos de alunos em função das suas necessidades e ou 

potencialidades, promovendo, num trabalho de articulação entre docentes, a superação 

das dificuldades e o prosseguimento do trabalho na turma; 

d) Coadjuvação em sala de aula, valorizando -se as experiências e as práticas 

colaborativas que conduzam à melhoria das práticas; 

e) Estabelecimento de permutas temporárias de docentes, no 1.º ciclo; 
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f) Acolhimento e acompanhamento dos alunos que não têm o português como língua 

materna; 

g) Outras que a escola considere adequadas às dificuldades dos alunos. 

Para a conceção e desenvolvimento dos planos referidos no n.º 1, bem como para a 

avaliação do impacto das medidas adotadas, pode a escola estabelecer dinâmicas de 

parceria com instituições de intervenção local, mobilizando os profissionais que, a cada 

situação, considerar adequados. 

Na definição, implementação, monitorização e avaliação das medidas de promoção do 

sucesso educativo a escola deve assegurar o contacto regular com os encarregados de 

educação. 
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7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os Critérios de Avaliação do 1º ciclo centram-se nos conhecimentos e capacidades dos 

alunos, designadamente na avaliação dos seus progressos no cumprimento das 

Aprendizagens Essenciais/Metas Curriculares, traçadas para as disciplinas.  

A Educação para a Cidadania (atitudes e valores), a compreensão e expressão em Língua 

Portuguesa e a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação são de caráter 

transversal e constituem objeto de avaliação nas diversas disciplinas, cuja ponderação se 

distribui da seguinte forma: 

 

1ºano 

 

Componentes do Currículo 

 

Ponderação 

   

 

 

Disciplinas 

 

e 

 

Áreas Disciplinares  

 

 

 Português 

 Matemática 

 Estudo do Meio 

 Expressões 

 Apoio ao Estudo 

 Oferta Complementar 

 

 

 

 

70% 

 

 Educação Moral e 

Religiosa 

 

 

Critérios Específicos 

Áreas Transversais 

(1) 

 Educação para a 

Cidadania  

      (a) 

30% 

 
 Compreensão e 

expressão em Língua 

Portuguesa e TIC   

 

 DAC (b) 

 

a) Domínios a avaliar: Iniciativa, autonomia, cumprimento de regras, organização, responsabilidade e 

participação/formas de intervenção.  

b) Desenvolvimento de projetos, por ano ou turma, de forma transversal relacionados com os diferentes 

domínios.  

2º,3º e 4ºano 
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Componentes do Currículo 

 

Ponderação 

   

 

 

Disciplinas 

 

e 

 

Áreas Disciplinares  

 

 

 Português 

 Matemática 

 Estudo do Meio 

 Expressões 

 Apoio ao Estudo 

 Oferta Complementar 

 

 

 

 

70% 

 

 Inglês (3º e 4ºano) 

 Educação Moral e 

Religiosa 

 

 

Critérios Específicos 

Áreas Transversais 

(1) 

 Educação para a 

Cidadania  

      (a) 

30% 

  Compreensão e 

expressão em Língua 

Portuguesa e TIC   

 

 

a) Domínios a avaliar: Iniciativa, autonomia, cumprimento de regras, organização, responsabilidade e 

participação/formas de intervenção.  

 

1 - A avaliação deste domínio contempla as aprendizagens de carácter transversal, a 

saber: compreensão e expressão oral e escrita em Língua Portuguesa e utilização das TIC 

na recolha, tratamento de informação e apresentação dos resultados. Cabe ao conselho 

curricular, de acordo com a sua especificidade, determinar os modos de operacionalização 

da avaliação destas componentes no contexto das aprendizagens específicas, de acordo 

com os descritores aprovados em sede de conselho pedagógico. 

 A avaliação da componente transversal Educação para a cidadania, tem uma dimensão 

própria, combinada com a avaliação das aprendizagens específicas. 

 

Os Critérios de Avaliação do Agrupamento são o instrumento final através do qual, 

conjugadas as avaliações das aprendizagens essenciais (que incluem as componentes 

transversais compreensão e expressão oral e escrita em Português e TIC) e as referentes 

à componente transversal de Educação para a Cidadania, se incluem os alunos nos 

respetivos níveis de desempenho - avaliação sumativa interna trimestral. 
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8. MENÇÕES E CLASSIFICAÇÕES 

Em todos os anos do 1.º ciclo, as menções qualitativas atribuídas no final de cada período 

letivo, bem como as respetivas apreciações descritivas, sobre a evolução das 

aprendizagens do aluno com inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que 

aplicável, são registadas nas fichas de registo de avaliação. 

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 caso do 1.º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa pode 

expressar-se de forma descritiva em todas as componentes do currículo, no 1º e 2º 

período.   

 

NOMENCLATURA UTILIZADA NA AVALIAÇÃO 

0% a 49% Insuficiente 

50% a 69% Suficiente 

70% a 89% Bom 

90% a 100% Muito Bom 
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Insuficiente - (0% a 49%) 

 Não adquiriu as aprendizagens definidas; 

 Revela grandes lacunas ao nível da compreensão de conteúdos, aplicação de 

conhecimentos, análise de informação e autonomia no processo de aprendizagem; 

 Manifesta desinteresse e falta de empenho na aprendizagem; 

 Não interiorizou atitudes e valores fundamentais a uma correta socialização. 
 

 

Suficiente - (50% a 69%) 

 Revela algumas lacunas na aquisição das aprendizagens elementares ao nível de 

conceitos e factos; 

 Revela algumas lacunas e/ou incorreções na compreensão de conteúdos, aplicação 

de conhecimentos, análise de informação e autonomia no processo de 

aprendizagem; 

 Manifesta sentido de responsabilidade, interesse e empenho; 

 Apresenta um comportamento regular. 
 

Bom - (70% a 89%) 

 Adquiriu com facilidade as aprendizagens elementares a nível de conceitos e factos; 

 Não revela dificuldades ao nível da compreensão e aplicação de conhecimentos, 

síntese e autonomia no processo de aprendizagem; 

 Manifesta grande interesse/empenho na vida escolar assim como uma socialização 

adequada. 

Muito Bom - (90% a 100%) 

 Desenvolveu com facilidade os conhecimentos adquiridos; 

 Compreende e aplica com facilidade e originalidade os conhecimentos a novas 

situações; 

 Não revela dificuldades a nível de análise, síntese e autonomia no processo de 

aprendizagem; 

 Revela muito interesse e empenho demonstrando, sempre, uma correta 

socialização, espírito crítico e de iniciativa. 
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9. EFEITOS DA AVALIAÇÃO SUMATIVA 

A avaliação sumativa permite uma tomada de decisão sobre a: 

a) Transição ou não transição no final de cada ano não terminal de ciclo; b) Aprovação ou 

não aprovação no final de cada ciclo; c) Renovação de matrícula; d) Certificação de 

aprendizagens. 

 

10. CRITÉRIOS PARA PROGRESSÃO/ RETENÇÃO 

 

Condições de transição e de aprovação  

(Portaria 223 A/2018)  

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a 

retenção do aluno, expressa através das menções, respetivamente, Transitou ou Não 

Transitou, no final de cada ano, e Aprovado ou Não Aprovado, no final de cada ciclo.  

A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter pedagógico, 

sendo a retenção considerada excecional.  

A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico do 

aluno, em que foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às dificuldades 

detetadas.  

Há lugar à retenção dos alunos a quem tenha sido aplicado o disposto nas alíneas a) e b) 

do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.  

A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre 

que o professor titular de turma, no 1.º ciclo, considerem que o aluno demonstra ter 

desenvolvido as aprendizagens essenciais para prosseguir com sucesso os seus estudos. 

A evolução do processo educativo dos alunos no ensino básico geral assume uma lógica 

de ciclo, progredindo para o ciclo imediato o aluno que tenha desenvolvido as 

aprendizagens definidas para cada ciclo de ensino. 

 

11. PERFIL DO ALUNO – FINAL DO 1.º CICLO 
 
Na avaliação de cada aluno ter-se-á em consideração o seu percurso escolar 

nomeadamente os conhecimentos adquiridos bem como as capacidades e atitudes 

desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à saída 

da escolaridade obrigatória.  

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos: 

a) Linguagens e Textos; 
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b) Informação e Comunicação; 

c) Raciocínio e Resolução de Problemas; 

d) Pensamento Crítico e Criativo; 

e) Relacionamento interpessoal;  

f) Desenvolvimento Pessoal e Autonomia; 

g) Bem-estar, Saúde e Ambiente; 

h) Sensibilidade Estética e Artística; 

i) Saber Científico, Técnico e Tecnológico;  

j) Consciência e Domínio do Corpo. 

 
À saída do 1º Ciclo do Ensino Básico o aluno deverá ser capaz de: 

 

• Utilizar os saberes para compreender a realidade; 

• Compreender textos orais e escritos assimilando as ideias principais; 

• Usar corretamente a Língua Portuguesa na comunicação e na estrutura do pensamento 

para se expressar oralmente e por escrito; 

• Relacionar os conhecimentos adquiridos com o seu quotidiano; 

• Ter métodos de trabalho e de estudo; 

• Pesquisar e organizar a informação; 

• Adotar estratégias adequadas à resolução de problemas; 

•Manifestar sentido de autonomia; 

•Cooperar com os outros em tarefas e projectos; 

•Apresentar uma relação harmoniosa do corpo com o espaço numa perspetiva de saúde e 

qualidade de vida; 

•Manifestar atitudes de tolerância para com os outros, valorizando o sentido de justiça; 

•Reconhecer a necessidade de cumprir regras em contexto; 

•Reconhecer e aceitar as diferenças culturais; 

•Manifestar uma postura reflexiva, crítica construtiva e de autorregulação; 

•Demonstrar respeito e atitudes de cooperação na conservação do ambiente e dos  

espaços. 

•Ser organizado nas atividades e nos materiais. 

•Manifestar respeito pela opinião dos outros. 

•Compreender, interpretar e aplicar os conhecimentos adquiridos em novas situações.  
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CIDADANIA E 
DESENVOLVIMENTO 

Menção qualitativa 

I S B MB 

►Iniciativa - Manifesta pouco interesse 
e curiosidade pelas 
atividades, nem sempre 
adequando o discurso às 
diversas situações de 
comunicação. 

- Manifesta algum 
interesse e curiosidade 
pelas atividades. 
 

- Manifesta interesse e 
curiosidade pelas 
atividades, adequando 
o discurso às diversas 
situações de 
comunicação. 

- Manifesta interesse e 
curiosidade pelas atividades, 
adequando o discurso às 
diversas situações de 
comunicação, participando e 
cooperando em atividades. 

►Autonomia -Realiza poucas tarefas 
sozinho, necessitando de 
apoio para desenvolver 
atividades propostas por si 
ou por outros. 

-Realiza algumas 
tarefas, 
desempenhando 
sozinho algumas 
atividades propostas 
por si ou por outros. 

-Responsabiliza-se por 
realizar tarefas, 
desempenhando 
sozinho atividades 
propostas por si ou por 
outros. 

-Responsabiliza-se por realizar 
tarefas, desempenhando 
sozinho atividades propostas 
por si ou por outros, recorrendo 
a materiais diversificados. 
 

►Cumprimento de 
regras 

- Cumpre poucas regras de 
convivência, nem sempre 
adequando a ação ao 
contexto. 
 

- Cumpre algumas 
regras de convivência, 
reconhecendo as 
características do seu 
grupo de pertença. 
 

- Defende e cumpre 
regras de convivência, 
reconhecendo e 
valorizando as 
características do seu 
grupo de pertença. 

- Defende e cumpre regras de 
convivência, em todos os 
contextos, reconhecendo e 
valorizando as características do 
seu grupo de pertença. 

►Responsabilidade - Questiona, por vezes, a 
realidade observada, 
necessitando de apoio na 
pesquisa, seleção e 
organização de informação. 
 
 

- Questiona a realidade 
observada, 
pesquisando, 
selecionando e 
organizando a 
informação. 

- Questiona a realidade 
observada, 
pesquisando, 
selecionando e 
organizando a 
informação de forma 
crítica. 

- Questiona a realidade 
observada, pesquisando, 
selecionando e organizando a 
informação de forma crítica, em 
diferentes contextos. 

►Organização - Revela dificuldade em 
organizar as atividades de 
aprendizagem. 

- Planifica e organiza 
algumas atividades de 
aprendizagem. 

- Planifica e organiza as 
atividades de 
aprendizagem. 

- Planifica e organiza as 
atividades de aprendizagem, 
avaliando o seu desempenho. 

►Participação - Participa e coopera em 
atividades interpessoais e 
de grupo, quando 
solicitado. 

- Participa e coopera 
em atividades 
interpessoais e de 
grupo. 

- Participa e coopera 
em atividades 
interpessoais e de 
grupo, confrontando 
opiniões. 

- Participa e coopera em 
atividades interpessoais e de 
grupo, confrontando opiniões e 
debatendo ideias com vista à 
solução de problemas. 
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Em cada área curricular disciplinar, o aluno apresenta as seguintes competências:  

Português 
ORALIDADE 

Aprendizagens Menção qualitativa 

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 
► Escutar para aprender 
e construir 
conhecimentos; 
►Utilizar técnicas para 
registar e reter a 
informação; 
►Produzir um discurso 
oral com correção; 
►Produzir discursos 
com diferentes 
finalidades tendo em 
conta a situação e o 
interlocutor. 

►Revela pouca 
clareza e coerência 
no discurso; 
►Utiliza vocabulário 
reduzido e 
inadequado ao 
contexto. 

►Revela alguma 
clareza e coerência 
no discurso; 
►Utiliza vocabulário 
com algumas 
inadequações e nem 
sempre adequado ao 
contexto. 

►Revela clareza e 
coerência no 
discurso; 
►Utiliza vocabulário 
diversificado e 
adequado ao 
contexto. 

►Revela clareza, 
iniciativa, 
espontaneidade e 
coerência do discurso; 
►Utiliza vocabulário 
bastante diversificado e 
adequado ao contexto. 
 

LEITURA E ESCRITA 

Aprendizagens Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 
►Ler textos diversos; 
►Organizar os 
conhecimentos do texto; 
►Relacionar o texto 
com conhecimentos 
anteriores e 
compreendê-lo; 
►Monitorizar a 
compreensão; 
 
►Desenvolver o 
conhecimento da 
ortografia; 
►Monitorizar o 
conhecimento da 
representação gráfica e 
da pontuação; 
►Planificar a escrita de 
textos. 
 
 

►Lê com pouca 
clareza; 
►Revela dificuldade 
em compreender o 
que lê. 
►Escreve com pouca 
correção ortográfica, 
não respeitando as 
regras gramaticais. 

►Lê com alguma 
clareza textos 
diversificados; 
►Demonstra alguma 
capacidade de 
interpretar o que lê; 
►Escreve vários 
formatos de textos, 
utilizando  com 
alguma adequação  
os sinais de 
pontuação, 
convenções 
ortográficas e 
concordâncias 
gramaticais. 

►Lê com fluência 
textos diversificados 
com clareza, 
entoação e 
expressividade; 
►Demonstra 
capacidade de 
interpretar o que lê; 
►Domina de forma 
progressiva a técnica 
de escrita de vários 
formatos de textos, 
utilizando 
adequadamente os 
sinais de pontuação, 
convenções 
ortográficas e 
concordâncias 
gramaticais. 

►Lê com fluência textos 
diversificados com 
clareza, entoação e 
expressividade; 
►Demonstra 
capacidade de 
interpretar o que lê, 
retendo a informação 
explícita e implícita e 
localizando a informação 
requerida no texto lido; 
►Domina plenamente a 
técnica de escrita de 
vários formatos de 
textos, utilizando 
adequadamente os 
sinais de pontuação, 
convenções ortográficas 
e concordâncias 
gramaticais. 

GRAMÁTICA 

Aprendizagens Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 
►Conhecer 
propriedades das 
palavras e explicitar 
aspetos fundamentais da 
sua morfologia e do seu 
comportamento 
sintático. 
 
 
 
 

►Aplica com pouca 
correção as regras 
gramaticais. 
 

►Aplica algumas 
regras gramaticais. 
 

►Aplica as regras 
gramaticais. 
 

►Aplica as regras 
gramaticais, refletindo 
acerca do 
funcionamento da 
língua. 
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Matemática 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

Aprendizagens 

Menção qualitativa 

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 

► Contar; 

►Descodificar o sistema 

de numeração decimal; 

►Resolver problemas; 

►Algoritmos. 

 

 

 

► Compreende com 
dificuldade a 
representação de 
números naturais e 
racionais não negativos e 

suas propriedades; 
 

► Compreende com 
dificuldade o efeito das 
operações com números 
naturais e racionais não 
negativos; 
 

► Demonstra 
dificuldade na 
capacidade de utilização 
do sistema de 
numeração decimal, 
bem como das 
grandezas; 
 

► Revela pouca 
capacidade no cálculo 
mental; 

► Revela pouca 
capacidade de resolução 
de problemas em 
contextos matemáticos e 
não matemáticos, não 
Interpretando 
informação e ideias 
matemáticas 
representadas de 
diversas formas e não 
justificando as 
estratégias utilizadas; 
 

 

►Revela pouca 
capacidade para estimar 
e avaliar resultados;  

►Revela dificuldade no 

► Compreende a 
representação de 
números naturais e 
racionais não 
negativos e suas 

propriedades; 
 

► Compreende o 
efeito das operações 
com números 
naturais e racionais 
não negativos; 
 

► Demonstra 
alguma capacidade 
de utilização do 
sistema de 
numeração decimal, 
bem como das 
grandezas; 
 

► Revela alguma 
capacidade no 
cálculo mental; 

► Resolve alguns 
problemas em 
contextos 
matemáticos e não 
matemáticos, 
Interpretando 
informação e ideias 
matemáticas 
representadas de 
diversas formas, 
justificando as 
estratégias utilizadas; 
 

 

►Estima e avalia 
alguns resultados; 
 

► Demonstra algum  

► Compreende bem 
a representação de 
números naturais e 
racionais não 
negativos e suas 

propriedades; 
 

► Compreende bem 
o efeito das 
operações com 
números naturais e 
racionais não 
negativos; 

► Demonstra  
capacidade de 
utilização do sistema 
de numeração 
decimal, bem como 
das grandezas; 

 

► Revela  
capacidade no 
cálculo mental; 

► Resolve 
problemas em 
contextos 
matemáticos e não 
matemáticos, 
Interpretando 
informação e ideias 
matemáticas 
representadas de 
diversas formas, 
justificando as 
estratégias utilizadas; 
 

 

►Estima e avalia 
resultados;  
 
 

► Raciocina 

► Compreende 
muito bem a 
representação de 
números naturais e 
racionais não 
negativos e suas 

propriedades; 

► Compreende 
muito bem o efeito 
das operações com 
números naturais e 
racionais não 
negativos; 

► Demonstra boa 
capacidade de 
utilização do sistema 
de numeração 
decimal, bem como 
das grandezas; 
 

► Revela 
proficiência no 
cálculo mental; 

► Resolve 
facilmente 
problemas em 
contextos 
matemáticos e não 
matemáticos, 
Interpretando 
informação e ideias 
matemáticas 
representadas de 
diversas formas, 
justificando as 
estratégias utilizadas; 

 

►Estima e avalia 
resultados 
facilmente; 

► Raciocina 
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raciocínio matemático 
não formulando ,nem 
explicitando processos e 
ideias e resultados. 

 

raciocínio 
matemático , 
formulando 
,explicitando 
processos , ideias e 
resultados simples . 

matematicamente, 
formulando e 
testando conjeturas, 
explicitando 
processos e ideias e 
justificando 
resultados.  

matematicamente, 
com facilidade, 
formulando e 
testando conjeturas, 
explicitando 
processos e ideias e 
justificando 
resultados.  

GEOMETRIA E MEDIDA 

Aprendizagens Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 

►Situar-se e situar 
objetos no espaço; 

►Reconhecer e 
representar formas 
geométricas; 

►Identificar e comparar 
ângulos; 

►Reconhecer 
propriedades 
geométricas; 

►Medir distâncias, 
comprimentos e áreas; 

►Medir volumes, 
capacidades, massas e 
tempo; 

►Contar dinheiro; 

►Resolver problemas. 

► Revela pouca 
capacidade para estimar 
e avaliar resultados; 
► Revela pouco 
conhecimento de noções 
básicas de Geometria e 
Medida. 

► Revela pouca 
capacidade de resolução 
de problemas em 
contextos matemáticos e 
não matemáticos, não 
Interpretando 
informação e ideias 
matemáticas 
representadas de 
diversas formas e não 
justificando as 
estratégias utilizadas. 

 

► Estima e avalia 
alguns resultados; 
 

► Revela algum 
conhecimento de 
noções básicas de 
Geometria e Medida. 

►Resolve alguns 
problemas em 
contextos 
matemáticos e não 
matemáticos, 
Interpretando 
informação e ideias 
matemáticas 
representadas de 
diversas formas, 
justificando as 
estratégias utilizadas. 

 

► Estima e avalia 
resultados; 

►Revela 
conhecimento de 
noções básicas de 
Geometria e Medida. 

► Resolve 
problemas em 
contextos 
matemáticos e não 
matemáticos, 
Interpretando 
informação e ideias 
matemáticas 
representadas de 
diversas formas, 
justificando as 
estratégias utilizadas. 

► Estima e avalia 
resultados 
facilmente; 
► Revela bastante 
conhecimento de 
noções básicas de 
Geometria e Medida. 
► Resolve 
facilmente 
problemas em 
contextos 
matemáticos e não 
matemáticos, 
Interpretando 
informação e ideias 
matemáticas 
representadas de 
diversas formas, 
justificando as 
estratégias utilizadas. 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

 

Aprendizagens 

 

Insuficiente Suficiente 
 

Bom 

 

Muito bom 

 

►Representar dados. 

►Revela muita 
dificuldade em ler, 
interpretar e organizar 
dados recolhidos. 

► Revela alguma 
dificuldade em ler, 
interpretar e 
organizar dados 
recolhidos. 

► Lê, interpreta e 
organiza dados 
recolhidos. 

► Lê, interpreta e 
organiza dados 
recolhidos 
facilmente. 

Estudo do Meio 

 
 

Blocos 
Menção qualitativa 

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 



Agrupamento de Escolas de Santo André 
 

Perfil do Aluno 

Departamento do 1º Ciclo                                                               Ano letivo 2018/2019 

16 
 

 

 

- 120340 – 

À descoberta de 
si mesmo 
 
 
 
 
 
 
 
 

À descoberta dos 
outros e das 
instituições 
 
 
 
 
 
 
 
À descoberta do 
ambiente natural 
 
 
 
 
 
 
 
À descoberta das 
inter-relações 
entre espaços 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►Revela dificuldade em 
estruturar o 
conhecimento de si 
próprio. 
 
 
 
 
 
 
 
► Revela muita 
dificuldade em 
estruturar noções de 
espaço e de tempo; 
► Revela muita 
dificuldade em 
descrever, comparar e 
caracterizar os principais 
elementos do meio 
social envolvente. 
 
 
 
 
► Revela dificuldade em 
identificar elementos 
básicos do meio físico 
envolvente; 
► Revela muita 
dificuldade em utilizar 
processos simples de 
conhecimento da 
realidade envolvente. 
 
 

 
►Revela dificuldade em 
reconhecer, na sua 
representação do 
espaço, a relação com a 
ação humana ao longo 
dos tempos. 
 
 
 
 
► Revela pouco 
interesse em situação de 
experimentação;  
 

 

 

 

► Estrutura algum 
conhecimento de si 
próprio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Estrutura algumas 
noções de espaço e 
de tempo; 
► Descreve, 
compara e 
caracteriza alguns 
elementos do meio 
social envolvente. 
 
 
 
 
 
 
► Identifica alguns 
elementos básicos 
do meio físico 
envolvente; 
►Utiliza alguns 
processos simples de 
conhecimento da 
realidade envolvente. 
 
 
 
 
► Reconhece, na sua 
representação do 
espaço, alguma 
relação com a ação 
humana ao longo dos 
tempos. 
 
 
 
 
► Revela algum 
interesse em 
situações de 
experimentação;  
 

 

 

►  Estrutura o 
conhecimento de si 
próprio 
desenvolvendo 
atitudes de 
autoestima e 
autoconfiança e 
valorizando a sua 
identidade e raízes. 
 
 
► Estrutura noções 
de espaço e de 
tempo; 
► Descreve, 
compara e 
caracteriza os 
principais elementos 
do meio social 
envolvente, 
valorizando o 
património histórico 
e cultural. 
 
 
► Identifica 
elementos básicos 
do meio físico 
envolvente; 
►Utiliza processos 
simples de 
conhecimento da 
realidade envolvente. 
 
 
 
 
►Reconhece, na sua 
representação do 
espaço, a relação 
com a ação humana 
ao longo dos tempos, 
identificando 
mudanças e 
permanências. 
 
 
► Revela uma 
atitude de 
experimentação 
(observação, 
introdução de 
modificações, 
apreciação dos 
efeitos e resultados, 
conclusões); 
 

► Estrutura 
plenamente o 
conhecimento de si 
próprio 
desenvolvendo 
atitudes de 
autoestima e 
autoconfiança e 
valorizando a sua 
identidade e raízes. 
 
►Revela facilidade 
em estruturar 
noções de espaço e 
de tempo; 
► Descreve, 
compara e 
caracteriza com 
pormenor os 
principais elementos 
do meio social 
envolvente, 
valorizando o 
património histórico 
e cultural. 
►Revela facilidade 
em identificar 
elementos básicos 
do meio físico 
envolvente; 
►Utiliza processos 
simples de 
conhecimento da 
realidade envolvente, 
assumindo uma 
atitude de pesquisa e 
experimentação. 
► Reconhece, na sua 
representação do 
espaço, a relação 
com a ação humana 
ao longo dos tempos, 
identificando 
mudanças e 
permanências, ritmos 
e direções. 
 
►Revela uma 

atitude de 

permanente 

experimentação 

(observação, 

introdução de 

modificações, 

apreciação dos 

efeitos e resultados, 
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Inglês 
 

Aprendizagens 
Menção qualitativa 

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 
► Domínio 

Intercultural 

 

►Léxico e 

Gramática 

 

 

►Compreensão 

Oral 

 

►Interação Oral 

 

 

 

►Produção Oral 

- Evidencia atitudes 
pouco positivas face à 
língua-cultura. 
 
 
- Revela dificuldade em 
adquirir e compreender 
estruturas lexicais. 
 
 
- Revela dificuldade em 
compreender a 
mensagem oral. 
 
 
- Intervém de modo 
pouco oportuno, 
desrespeitando as regras 
da interação oral. 
 
- Revela dificuldade em 
recitar pequenos textos, 

- Evidencia algumas 
atitudes positivas 
face à língua-cultura. 
 
 
- Adquire e  aplica 
algumas estruturas 
lexicais. 
 
 
- Compreende parte 
da mensagem oral 
(algumas instruções 
ou pedidos). 
 
- Intervém com 
alguma adequação, 
em situação de 
interação oral. 
 
- Recita pequenos 
textos, (poemas, 

- Evidencia atitudes 
positivas face à 
língua-cultura. 
 
 
- Compreende e 
aplica algumas 
estruturas lexicais. 
 
 
- Compreende a 
mensagem oral. 
 
 
 
- Intervém 
oportunamente, em 
situação de  
interação oral. 
 
- Recita textos, 
(poemas, canções, 

- Evidencia 
plenamente atitudes 
positivas face à 
língua-cultura. 
 
- Compreende e 
aplica estruturas 
lexicais. 
 
- Compreende a 
mensagem oral e 
interage com os 
outros. 
 
 
- Intervém 
oportunamente, 
respeitando as regras 
da interação oral. 
 
- Recita textos e faz 
apresentações de 

 
 
À descoberta dos 
materiais e 
objetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
À descoberta das 
inter-relações 
entre a natureza 
e a sociedade 

 

► Revela dificuldade em 

dominar técnicas simples 

de pesquisa, seleção e 

organização de 

informação e dados 

recolhidos e registo. 

 
 
 
 
 
 
► Revela dificuldade em 
reconhecer a 
importância na 
preservação da 
biodiversidade e dos 
recursos naturais; 
► Revela dificuldade em 
reconhecer e analisar 
problemas naturais e 
sociais. 

 

►Domina algumas 

técnicas simples de 

pesquisa, seleção e 

organização de 

informação e dados 

recolhidos e registo. 

 
 
 
 
 
 
► Reconhece 
alguma importância 
na preservação da 
biodiversidade e dos 
recursos naturais; 
►Reconhece e 
analisa alguns 
problemas naturais e 
sociais. 

 

►Domina técnicas 

simples de pesquisa, 

seleção e 

organização de 

informação e dados 

recolhidos e registo. 

 

 

 

► Reconhece a 
importância na 
preservação da 
biodiversidade e dos 
recursos naturais; 
►Reconhece e 
analisa problemas 
naturais e sociais. 

conclusões); 

►Domina técnicas 

de pesquisa, seleção 

e organização de 

informação e dados 

recolhidos e registo. 

 
 
 
 
 
 
►Reconhece a 
importância na 
preservação da 
biodiversidade e dos 
recursos para 
garantir a 
sustentabilidade dos 
sistemas naturais; 
►Reconhece e 
analisa problemas 
naturais e sociais 
associados a 
alterações nos 
ecossistemas, 
problematizando 
situações concretas 
do seu meio, 
revelando espírito 
crítico e interventivo. 
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► Leitura 

►Escrita 

(poemas, canções, 
lengalengas…). 
 
 
- Revela dificuldade em 
decifrar e escrever 
vocábulos e expressões 
relacionados com 
conteúdos trabalhados. 

canções, 
lengalengas…). 
 
 
- Decifra e escreve 
alguns vocábulos 
relacionados com 
conteúdos 
trabalhados. 

lengalengas…). 
 
 
 
- Decifra e escreve 
vocábulos e algumas 
expressões 
relacionados com 
conteúdos 
trabalhados. 

temas desenvolvidos 
com fluidez e 
pronúncia. 
 
- Decifra e escreve 
vocábulos e 
expressões 
relacionados com 
conteúdos 
trabalhados. 

Áreas das Expressões 
Físico - Motora 

 
Blocos 

Menção qualitativa 

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 
► Perícia e 
manipulação 
► 
Deslocamentos 
e equilíbrios 
 

Realiza, com dificuldade, 
ações motoras básicas 
de deslocamentos ou 
com aparelhos 
portáteis, segundo uma 
estrutura rítmica, 
encadeamento ou 
combinação de 
movimentos. 
 

Realiza, razoavelmente, 
ações motoras básicas 
de deslocamentos ou 
com aparelhos portáteis, 
segundo uma estrutura 
rítmica, encadeamento 
ou combinação de 
movimentos. 

Realiza ações motoras 
básicas de 
deslocamentos ou com 
aparelhos portáteis, 
segundo uma estrutura 
rítmica, encadeamento 
ou combinação de 
movimentos. 
 

Realiza, facilmente, ações 
motoras básicas de 
deslocamentos ou com 
aparelhos portáteis, 
segundo uma estrutura 
rítmica, encadeamento 
ou combinação de 
movimentos. 
 

► Ginástica 
 
 
 

Realiza, com dificuldade, 
habilidades gímnicas 
básicas em esquemas ou 
sequências no solo e em 
aparelhos, encadeando 
e ou combinando as 
ações com fluidez e 
harmonia de 
movimento. 

Realiza, razoavelmente, 
habilidades gímnicas 
básicas em esquemas ou 
sequências no solo e em 
aparelhos, encadeando e 
ou combinando as ações 
com fluidez e harmonia 
de movimento. 

Realiza habilidades 
gímnicas básicas em 
esquemas ou 
sequências no solo e 
em aparelhos, 
encadeando e ou 
combinando as ações 
com fluidez e harmonia 
de movimento. 

Realiza, facilmente, 
habilidades gímnicas 
básicas em esquemas ou 
sequências no solo e em 
aparelhos, encadeando e 
ou combinando as ações 
com fluidez e harmonia 
de movimento. 

►Jogos Revela dificuldade em 
participar em jogos 
ajustando a iniciativa 
própria ao objetivo.  
 

Participa em jogos 
ajustando, 
ocasionalmente, a 
iniciativa própria, e as 
qualidades motoras na 
prestação, às 
possibilidades oferecidas 
pela situação de jogo e 
ao seu objetivo.  

Participa em jogos 
ajustando a iniciativa 
própria, e as 
qualidades motoras na 
prestação, às 
possibilidades 
oferecidas pela 
situação de jogo e ao 
seu objetivo.  

Participa em jogos 
ajustando, com 
facilidade, a iniciativa 
própria, e as qualidades 
motoras na prestação, às 
possibilidades oferecidas 
pela situação de jogo e 
ao seu objetivo.  

►Atividades 
rímicas 
expressivas 
(dança) 

Combina, com 
dificuldade, 
deslocamentos, 
movimentos não 
locomotores de acordo 
com a estrutura rítmica 
e melodia de 
composições musicais. 

Combina razoavelmente, 
deslocamentos, 
movimentos não 
locomotores de acordo 
com a estrutura rítmica e 
melodia de composições 
musicais. 
 

Combina 
deslocamentos, 
movimentos não 
locomotores de acordo 
com a estrutura rítmica 
e melodia de 
composições musicais. 

Combina, facilmente, 
deslocamentos, 
movimentos não 
locomotores de acordo 
com a estrutura rítmica e 
melodia de composições 
musicais. 

►Percursos na 
natureza 

Realiza, com dificuldade, 
habilidades apropriadas 
em percursos na 
natureza, de acordo 
com as características 
do terreno e os sinais de 
orientação. 

Realiza, razoavelmente, 
habilidades apropriadas 
em percursos na 
natureza, de acordo com 
as características do 
terreno e os sinais de 
orientação. 

Realiza habilidades 
apropriadas em 
percursos na natureza, 
de acordo com as 
características do 
terreno e os sinais de 
orientação. 

Realiza, com facilidade, 
habilidades apropriadas 
em percursos na 
natureza, de acordo com 
as características do 
terreno e os sinais de 
orientação. 



Agrupamento de Escolas de Santo André 
 

Perfil do Aluno 

Departamento do 1º Ciclo                                                               Ano letivo 2018/2019 

19 
 

 

 

- 120340 – 

Áreas das Expressões 
Dramática 

 
Blocos 

Menção qualitativa 

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 
► Jogos de 
exploração 

CORPO 
 
 

 

 
 

VOZ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPAÇO 

 
 
 
 
 
 

 
OBJETOS 

 

► Explora, com 
dificuldade, as diferentes 
possibilidades 
expressivas. 
 
 
 

 

► Comunica adequando 
as possibilidades 
expressivas da voz em 
diferentes contextos e 
situações de 
comunicação, com muita 
dificuldade. 
 

►Adapta, com 
dificuldade, os 
movimentos e a voz a 
diferentes espaços. 
 
 
 
 
 
►Explora, com 
dificuldade, as 
qualidades físicas dos 
objetos. 

► Explora algumas 
possibilidades 
expressivas 
(atitudes corporais, 
ritmos corporais, 
formas, fatores de 
movimento). 
 

► Ocasionalmente, 
comunica adequando 
as possibilidades 
expressivas da voz a 
diferentes contextos e 
situações de 
comunicação. 

►Adapta, 

ocasionalmente, os 

movimentos e a voz a 

diferentes espaços. 

 

 

 

►Explora algumas 

qualidades físicas dos 

objetos. 

► Explora 
possibilidades 
expressivas 
(atitudes corporais, 
ritmos corporais, 
formas, fatores de 
movimento). 
 
► Comunica 
adequando as 
possibilidades 
expressivas da voz a 
diferentes contextos e 
situações de 
comunicação. 
 
►Adapta, os 
movimentos e a voz a 
diferentes espaços, 
explorando mudanças 
de nível e diferentes 
níveis (baixo, médio, 
alto). 
 

 
►Explora, as 
qualidades físicas dos 
objetos, utilizando-os 
em situações de 
interação. 

► Explora diferentes 
possibilidades 
expressivas 
(atitudes corporais,  
ritmos corporais, 
formas, fatores de  
movimento) de forma 
autónoma. 
►Comunica 
adequando as 
possibilidades 
expressivas da voz a 
diferentes contextos e 
situações de 
comunicação com 
facilidade. 
►Adapta, com 
facilidade, os 
movimentos e a voz a 
diferentes espaços, 
explorando mudanças 
de nível e diferentes 
níveis (baixo, médio, 
alto). 
►Explora, com 
facilidade, as 
qualidades físicas dos 
objetos, utilizando-os 
em situações de 
interação. 

►Jogos 
dramáticos  

LINGUAGEM 
NÃOVERBAL 

 

 
 

LINGUAGEM 
VERBAL 

 
 
 
 

LINGUAGEM 
VERBAL E GESTUAL 

► Revela dificuldade em 
utilizar e reproduzir 
atitudes, gestos, 
movimentos. 
 
 

► Explora, com 
dificuldade, diferentes 
formas de dizer um 
texto. 
 

►Revela dificuldade em 
improvisar palavras, 
sons, atitudes, gestos e 
movimentos; 
► Revela dificuldade em 
inventar, construir e 
utilizar adereços e 
cenários. 

► Utiliza e reproduz 
atitudes, gestos, 
movimentos. 
 
 
 

► Explora, na maioria 
das vezes, diferentes 
formas de dizer um 
texto. 
 

►Improvisa 
razoavelmente 
palavras, sons, 
atitudes, gestos e 
movimentos; 
►Constrói e utiliza, 
adereços e cenários. 

► Utiliza 
espontaneamente e 
reproduz atitudes, 
gestos, movimentos. 
 
 

► Explora diferentes 
formas de dizer um 
texto. 
  
 

►Improvisa  palavras, 
sons, atitudes, gestos e 
movimentos, 
constituindo 
sequências de ações; 
►Inventa, constrói e 
utiliza adereços e 
cenários. 

►Utiliza 
espontaneamente e 
reproduz, com 
facilidade, atitudes, 
gestos, movimentos. 
 

►Explora, com 
facilidade, diferentes 
formas de dizer um 
texto.  
 

►Improvisa facilmente 
palavras, sons, 
atitudes, gestos e 
movimentos, 
constituindo 
sequências de ações; 
►Inventa, constrói e 
utiliza adereços e 
cenários, com 
facilidade. 
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Áreas das Expressões 
Plástica 

 
Blocos 

Menção qualitativa 

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 
►  Descoberta e 
organização 
progressiva de volumes 
MODELAGEM E ESCULTURA 

 
 
 
 

CONSTRUÇÕES 

► Explora e tira partido 
da resistência e 
plasticidade de 
diferentes materiais, 
com dificuldade; 
 
 
 
►Faz, com dificuldade, 
construções a partir de 
representação no plano. 

►  Explora e tira 
partido da resistência 
e plasticidade de 
diferentes materiais, 
razoavelmente; 
►Faz, 
razoavelmente, 
construções a partir 
de representação no 
plano. 

► Explora e tira 
partido da resistência 
e plasticidade de 
diferentes materiais; 
 
 
 
►Faz construções a 
partir de 
representação no 
plano. 

► Explora e tira 
partido da 
resistência e 
plasticidade de 
diferentes materiais, 
com facilidade; 
 
 
►Faz, facilmente, 
construções a partir 
de representação no 
plano. 

►Descoberta e 
organização progressiva 
de superfícies 

DESENHO DE EXPRESSÃO 
LIVRE 

ACTIVIDADES GRÁFICAS 
SUGERIDAS 

PINTURA 

► Explora, com 
dificuldade, as 
possibilidades técnicas 
de diferentes materiais. 
 

►  Explora algumas 
possibilidades 
técnicas de diferentes 
materiais. 
 

►  Explora as 
possibilidades 
técnicas de 
diferentes materiais, 
utilizando suportes 
variados. 
 

► Explora, 
facilmente, as 
possibilidades 
técnicas de 
diferentes materiais, 
utilizando suportes 
variados. 
 

► Exploração de 
técnicas diversas de 
expressão 

RECORTE, COLAGEM, 
DOBRAGEM 

 
 
 

IMPRESSÃO 
 
 
 
 
 

TECELAGEM E COSTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTAZES 

► Faz, com dificuldade, 
dobragens e 
composições utilizando 
diferentes materiais. 
 
 
 

► Faz estampagens, 
utilizando diferentes 
moldes, com 
dificuldade. 
 
 

►Explora diferentes 
texturas, utilizando 
materiais diversos 
(tecidos, tiras de pano, 
lãs, botões…), com 
dificuldade. 
 
 

►Faz, com dificuldade, 
composições com fim 
comunicativo (usando a 
imagem, a palavra, a 
imagem e a palavra). 
 

► Faz, 
razoavelmente, 
dobragens e 
composições 
utilizando diferentes 
materiais. 
 

► Faz, 
razoavelmente, 
estampagens, 
utilizando diferentes 
moldes. 
 

►Explora diferentes 
texturas, utilizando 
materiais diversos 
(tecidos, tiras de 
pano, lãs, botões…), 
razoavelmente. 
 

►Faz, 
ocasionalmente, 
composições com fim 
comunicativo (usando 
a imagem, a palavra, 
a imagem e a 
palavra). 

► Faz dobragens e 
composições 
utilizando diferentes 
materiais. 
 
 
 
► Faz estampagens, 
utilizando diferentes 
moldes. 
 
 
 

►Explora diferentes 
texturas, utilizando 
materiais diversos 
(tecidos, tiras de 
pano, lãs, botões…). 
 
 
►Faz composições 
com fim 
comunicativo 
(usando a imagem, a 
palavra, a imagem e 
a palavra). 

► Faz dobragens e 
composições 
utilizando diferentes 
materiais, com 
facilidade. 
 
 

► Faz estampagens, 
utilizando diferentes 
moldes, com 
facilidade. 
 
 

►Explora diferentes 
texturas, utilizando 
materiais diversos 
(tecidos, tiras de 
pano, lãs, botões…), 
com facilidade. 
 
►Faz, com 
facilidade, 
composições com 
fim comunicativo 
(usando a imagem, a 
palavra, a imagem e 
a palavra). 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 1.º Ciclo – Áreas das Expressões 
Musical 

 
Blocos 

Menção qualitativa 

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 
► Jogos de exploração 
 
VOZ 

► Revela pouca 
capacidade de 
expressão e 

► Revela alguma 
capacidade de 
expressão e 

► Revela capacidade 
de expressão e 
comunicação verbal 

► Revela boa 
capacidade de 
expressão e 



Agrupamento de Escolas de Santo André 
 

Perfil do Aluno 

Departamento do 1º Ciclo                                                               Ano letivo 2018/2019 

21 
 

 

 

- 120340 – 

 

12. PONDERAÇÃO DA AVALIAÇÃO SUMATIVA 
 

Ponderação da Avaliação Sumativa por Período Letivo 

1.º Período 2.º Período 3.º Período / Nota Final 

1.ºP -> 100% 1.ºP –> 40% + 2.ºP –> 60% 1.ºP –> 30% + 2.ºP –> 30% + 3.ºP –> 40% 

 

 
 
CORPO 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS 

comunicação verbal (a 
entoação, a extensão 
vocal, o timbre, a 
expressão, a 
capacidade de 
inventar e reproduzir 
melodias,  rimas e 
lengalengas) 
e cinética (comunica 
cineticamente o que 
ouve - Associa 
movimentos a 
pulsação, andamento, 
dinâmica, acentuação, 
divisão 
binária/ternária). 

comunicação verbal (a 
entoação, a extensão 
vocal, o timbre, a 
expressão, a 
capacidade de 
inventar e reproduzir 
melodias,  rimas e 
lengalengas) 
e cinética (comunica 
cineticamente o que 
ouve - Associa 
movimentos a 
pulsação, andamento, 
dinâmica, acentuação, 
divisão 
binária/ternária). 

(a entoação, a 
extensão vocal, o 
timbre, a expressão, 
a capacidade de 
inventar e reproduzir 
melodias,  rimas e 
lengalengas) 
e cinética (comunica 
cineticamente o que 
ouve - Associa 
movimentos a 
pulsação, 
andamento, 
dinâmica, 
acentuação, divisão 
binária/ternária). 

comunicação verbal 
(a entoação, a 
extensão vocal, o 
timbre, a expressão, 
a capacidade de 
inventar e reproduzir 
melodias,  rimas e 
lengalengas) 
e cinética (comunica 
cineticamente o que 
ouve - Associa 
movimentos a 
pulsação, 
andamento, 
dinâmica, 
acentuação, divisão 
binária/ternária). 

►Experimentação, 
desenvolvimento e 
criação musical 

 
DESENVOLVIMENTO 
AUDITIVO 
 
 
 
 
 
EXPRESSÃO E CRIAÇÃO 
MUSICAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPRESENTAÇÃO DO 
SOM 

 

 

► Identifica e 
reproduz, com 
dificuldade, com a voz 
ou com instrumentos: 
sons isolados, motivos, 
frases, escalas, 
agregados sonoros, 
canções e melodias. 
 
 
► Expressa, com 
dificuldade, ideias 
sonoras utilizando 
recursos técnico-
artísticos elementares, 
tendo em conta 
diversos estímulos 
e/ou intenções. 
 
 

► Cria, com 
dificuldade, códigos 
para registo gráfico de 
criações musicais. 

► Identifica e 
reproduz, 
razoavelmente, com a 
voz ou com 
instrumentos: sons 
isolados, motivos, 
frases, escalas, 
agregados sonoros, 
canções e melodias. 
 
► Expressa, 
razoavelmente, ideias 
sonoras utilizando 
recursos técnico-
artísticos elementares, 
tendo em conta 
diversos estímulos 
e/ou intenções. 
 
 
► Cria, 
razoavelmente, 
códigos para registo 
gráfico de criações 
musicais. 

► Identifica e 
reproduz, a maioria 
das vezes, com a voz 
ou com 
instrumentos: sons 
isolados, motivos, 
frases, escalas, 
agregados sonoros, 
canções e melodias. 
 
► Expressa, a 
maioria das vezes, 
ideias sonoras 
utilizando recursos 
técnico-artísticos 
elementares, tendo 
em conta diversos 
estímulos e/ou 
intenções. 
 
► Cria, a maioria das 
vezes, códigos para 
registo gráfico de 
criações musicais. 

► Identifica e 
reproduz, com a voz 
ou com 
instrumentos: sons 
isolados, motivos, 
frases, escalas, 
agregados sonoros, 
canções e melodias. 
 
 

► Expressa, ideias 
sonoras utilizando 
recursos técnico-
artísticos 
elementares, tendo 
em conta diversos 
estímulos e/ou 
intenções. 
 
 
 

► Cria códigos para 
registo gráfico de 
criações musicais. 


