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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2017/18 – 1.º ciclo 

1.º ANO / 2.º ANO / 3.º ANO / 4.º ANO 

 

Português 

Conhecimentos e Capacidades – 85 % Anos (%) 

Incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos, 
tendo por referência os 
documentos curriculares em 
vigor 

Subcritérios/Instrumentos 1 2 3 4 

Oralidade 30 20 20 20 

Escrita 10 20 25 25 

Leitura 30 30 25 25 

Iniciação à Educação Literária 15 15 15 15 

Gramática 15 15 15 15 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte equitativamente/proporcionalmente para os demais subcritérios 

Componentes do currículo de caráter transversal – 15 % 

Educação para a cidadania Cumprimento de regras e normas de funcionamento (responsabilidade, 
participação, sociabilidade e autonomia) 

80 % 

Compreensão e expressão em 
língua portuguesa 

Utilização correta e adequada da língua portuguesa 10 % 

Utilização das TIC Recurso às TIC na realização de trabalhos ou como apoio ao estudo 10 % 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte para o cumprimento de regras e normas de funcionamento 

 

Matemática 

Conhecimentos e Capacidades – 85 % Anos (%) 

Incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos, 
tendo por referência os 
documentos curriculares em 
vigor 

Subcritérios/Instrumentos 1 2 3 4 

Números e Operações 40 45 35 40 

Geometria e Medida 20 35 35 20 

Organização e Tratamento de dados 40 20 30 40 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte equitativamente/proporcionalmente para os demais subcritérios 

Componentes do currículo de caráter transversal – 15 % 

Educação para a cidadania Cumprimento de regras e normas de funcionamento (responsabilidade, 
participação, sociabilidade e autonomia) 

80 % 

Compreensão e expressão em 
língua portuguesa 

Utilização correta e adequada da língua portuguesa 10 % 

Utilização das TIC Recurso às TIC na realização de trabalhos ou como apoio ao estudo 10 % 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte para o cumprimento de regras e normas de funcionamento 

 

Estudo do Meio 

Conhecimentos e Capacidades – 85 % Anos (%) 

Incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos, 
tendo por referência os 
documentos curriculares em 
vigor 

Subcritérios/Instrumentos 1 2 3 4 

Compreensão/aquisição de noções e conceitos 25 30 30 30 

Relacionamento das aprendizagens com o meio envolvente 25 20 25 25 

Aplicação dos conhecimentos adquiridos a novas situações 25 30 25 25 

Utilização de processos científicos em atividades experimentais 25 20 20 20 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte equitativamente/proporcionalmente para os demais subcritérios 

Componentes do currículo de caráter transversal – 15 % 

Educação para a cidadania Cumprimento de regras e normas de funcionamento (responsabilidade, 
participação, sociabilidade e autonomia) 

80 % 

Compreensão e expressão em 
língua portuguesa 

Utilização correta e adequada da língua portuguesa 10 % 

Utilização das TIC Recurso às TIC na realização de trabalhos ou como apoio ao estudo 10 % 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte para o cumprimento de regras e normas de funcionamento 

 



   

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ 
R. Dr. Manuel Castro Martins 6201-009 Covilhã  275 320 060  275 320 061 

www.aeperocovilha.net * executivopero@gmail.com 

2 

 

 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 

Conhecimentos e Capacidades – 85 % Anos (%) 

Incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos, 
tendo por referência os 
documentos curriculares em 
vigor 

Subcritérios/Instrumentos 1 2 3 4 

Aptidão Física e Artística 20 25 25 25 

Conhecimento e Aplicação de técnicas e regras 20 25 25 25 

Experimentação e Criação 30 25 25 25 

Relação/Interação 30 25 25 25 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte equitativamente/proporcionalmente para os demais subcritérios 

Componentes do currículo de caráter transversal – 15 % 

Educação para a cidadania Cumprimento de regras e normas de funcionamento (responsabilidade, 
participação, sociabilidade e autonomia) 

80 % 

Compreensão e expressão em 
língua portuguesa 

Utilização correta e adequada da língua portuguesa 10 % 

Utilização das TIC Recurso às TIC na realização de trabalhos ou como apoio ao estudo 10 % 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte para o cumprimento de regras e normas de funcionamento 

 
 

Apoio ao Estudo 
Conhecimentos e Capacidades – 85 % Anos (%) 

Incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos, 
tendo por referência os 
documentos curriculares em 
vigor 

Subcritérios/Instrumentos 1 2 3 4 

Capacidade de explorar diferentes estratégias de estudo 40 40 30 30 

Capacidade de avaliar o trabalho realizado de forma a toma de consciência 
das suas dificuldades e capacidades 

30 30 35 35 

Competências de controlo, planeamento e organização do estudo 30 30 35 35 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte equitativamente/proporcionalmente para os demais subcritérios 

Componentes do currículo de caráter transversal – 15 % 

Educação para a cidadania Cumprimento de regras e normas de funcionamento (responsabilidade, 
participação, sociabilidade e autonomia) 

80 % 

Compreensão e expressão em 
língua portuguesa 

Utilização correta e adequada da língua portuguesa 10 % 

Utilização das TIC Recurso às TIC na realização de trabalhos ou como apoio ao estudo 10 % 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte para o cumprimento de regras e normas de funcionamento 

 

 

1.º ANO  
 

Cidadania e Desenvolvimento (Avaliação de caráter transversal) 
Subcritérios/Instrumentos 1.º Ano 

Interesse (Assiduidade, Pontualidade, Atenção e Curiosidade) 25 % 

Responsabilidade na execução das tarefas 25 % 

Autonomia 25 % 

Respeito e tolerância para com os outros 25 % 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte equitativamente/proporcionalmente para os demais subcritérios 
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2.º ANO / 3.º ANO / 4.º ANO 
 

Oferta Complementar – Educação Cidadania 

Conhecimentos e Capacidades – 85 % Anos (%) 

Incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos, 
tendo por referência os 
documentos curriculares em 
vigor 

Subcritérios/Instrumentos 2.º 3.º 4.º 

Interesse (Assiduidade, Pontualidade, Atenção e Curiosidade) 20 25 25 

Responsabilidade na execução das tarefas 55 30 30 

Autonomia 10 20 20 

Respeito e tolerância para com os outros 15 25 25 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte equitativamente/proporcionalmente para os demais subcritérios 

Componentes do currículo de caráter transversal – 15 % 

Educação para a cidadania Cumprimento de regras e normas de funcionamento (responsabilidade, 
participação, sociabilidade e autonomia) 

80 % 

Compreensão e expressão em 
língua portuguesa 

Utilização correta e adequada da língua portuguesa 10 % 

Utilização das TIC Recurso às TIC na realização de trabalhos ou como apoio ao estudo 10 % 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte para o cumprimento de regras e normas de funcionamento 

 

 

3.º ANO / 4.º ANO 

Inglês 

Conhecimentos e Capacidades – 80 % 

Incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos, 
tendo por referência os 
documentos curriculares em 
vigor 

Subcritérios/Instrumentos 

Compreensão do Oral 20 % 

Expressão Oral 20 % 

Leitura 20 % 

Uso da Língua 20 % 
Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte equitativamente/proporcionalmente para os demais subcritérios 

Componentes do currículo de caráter transversal – 10 % 

Educação para a cidadania Responsabilidade e Organização 5 % 

Cumprimento de Regras 5 % 

Autonomia 4 % 

Compreensão e expressão em 
língua portuguesa 

Utilização correta e adequada da língua portuguesa  (Participação e 
Interação) 

5 % 

Utilização das TIC Recurso às TIC na realização de trabalhos ou como apoio ao estudo * 1 % 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte para o cumprimento de regras e normas de funcionamento 

* TIC – quando não for possível avaliar, a sua avaliação reverte para a “autonomia”. 

 

 


