
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 
Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã  

 

1/1 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ 

R. Dr. Manuel Castro Martins 6201-009 Covilhã  275 320 060 
https://www.aeperocovilha.net * direcao@aeperodacovilha.pt 

 

Critérios de 

Avaliação 

- 2020/2021 – 

 
1.º Ciclo 

 



 

 
Página 1 de 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
PÊRO DA COVILHÃ 

 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

1º Ciclo 
 

                                          2020 / 2021 
 

 

 

 
PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA A AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGENS 
 
 

1.  Procedimentos a adotar nos momentos de avaliação 
 
a) Ao longo do ano letivo devem ser promovidos com os alunos momentos de 
autoavaliação regulada e de reflexão, a fim de consciencializar os mesmos das suas 
dificuldades e/ou capacidades, orientar a prática educativa do docente e remediar 
possíveis situações de insucesso. 
 
b) Deverá ser realizada uma avaliação intercalar por período, por parte do professor 
titular de turma. Caso se verifique, que o aluno apresenta dificuldades a nível do domínio 
cognitivo ou do comportamental, o professor deverá informar, com a maior brevidade 
possível, o encarregado de educação, de forma a colmatar os problemas detetados. No 
entanto, aos alunos que revelem em qualquer momento do seu percurso dificuldades de 
aprendizagem em qualquer disciplina, poderá ser elaborado pelo professor titular de 
turma um plano de acompanhamento pedagógico, contendo estratégias de recuperação que 
contribuam para superar as dificuldades manifestadas. 
 

c) A avaliação no final de cada período letivo deverá traduzir o trabalho do aluno, desde o 
início do ano até esse momento específico de avaliação, tendo por finalidade informar o 
aluno, o encarregado de educação e o próprio professor da aquisição dos conhecimentos 
e das capacidades desenvolvidas. A informação desta avaliação formaliza-se através de 
documento próprio. 
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d) No final de cada período, os alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade deverão proceder 
ao preenchimento da sua ficha de auto-avaliação que integrará os processos individuais 
dos mesmos. 
e) No final do ano, a avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a 
progressão ou retenção do aluno. 
 

2. Critérios de progressão e retenção 
 
1 - A avaliação sumativa permite 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. 
2 - A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter pedagógico, sendo a 
retenção considerada excecional. 
3 - 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 detectadas. 

4 - O aluno não progride se estiver numa das seguintes condições: menção Insuficiente em 
Português ou PLNM ou PL2 e em Matemática; menção Insuficiente em Português ou Matemática 
e, cumulativamente, menção Insuficiente em duas das restantes disciplinas. 
5 - No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o limite 
de faltas, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 
5 de setembro (Estatuto do Aluno e Ética Escolar). 
 

 
3.Classificações e Nomenclatura 

 

% Nomenclatura 

0-49 Insuficiente 

50-69 Suficiente 

70-89 Bom 

90-100 Muito Bom 

 

4. Instrumentos de Avaliação 
 

a) Os modos e instrumentos de avaliação deverão ser adequados à diversidade das 
aprendizagens que se pretendem promover e à natureza de cada uma delas; 

  
b) Os testes são apenas um, entre outros instrumentos de avaliação (trabalhos individuais 
e de grupo, fichas formativas, participação oral,..) que devem ser explicitados aos alunos 
e seus Encarregados de Educação.  
c) Haverá sempre em cada área curricular disciplinar registos de avaliação escrita, por 
período; 

 
d) Os testes devem ser devolvidos aos alunos corrigidos e com uma apreciação. 

 
e) No terceiro período haverá lugar à realização de Testes Globalizantes. 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DE ESTUDO DO MEIO– 1º Ano 
 

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de Desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

SOCIEDADE 

 Conhecer datas e factos 
significativos da sua história 
individual que concorram para a 
construção do conhecimento de si 
próprio. 

Não conhece datas 
nem  factos 
significativos da sua 
história individual 
que concorrem para 
a construção do 
conhecimento de si 
próprio. 

Conhece algumas 
datas e alguns factos 
significativos da sua 
história individual que 
concorrem para a 
construção do 
conhecimento de si 
próprio. 

Conhece bastantes 
datas e bastantes 
factos significativos 
da sua história 
individual que 
concorrem para a 
construção do 
conhecimento de si 
próprio. 

Conhece todas as 
datas e todos os 
factos significativos 
da sua história 
individual que 
concorrem para a 
construção do 
conhecimento de si 
próprio. 

 Estabelecer relações de 
anterioridade, posterioridade e 
simultaneidade na descrição de 
situações do quotidiano e ou da 
sua história pessoal, numa linha 
do tempo, localizando-as no 
espaço. 

Não estabelece 
relações de 
anterioridade, 
posterioridade e 
simultaneidade na 
descrição de 
situações do 
quotidiano e ou da 
sua história pessoal, 
numa linha do 
tempo, não as 
localizando no 
espaço. 

Estabelece 
satisfatoriamente  
relações de 
anterioridade, 
posterioridade e 
simultaneidade na 
descrição de situações 
do quotidiano e ou da 
sua história pessoal, 
numa linha do tempo, 
localizando-as no 
espaço. 

Estabelece bem 
relações de 
anterioridade, 
posterioridade e 
simultaneidade na 
descrição de 
situações do 
quotidiano e ou da 
sua história pessoal, 
numa linha do 
tempo, localizando-
as no espaço. 

Estabelece muito 
bem  relações de 
anterioridade, 
posterioridade e 
simultaneidade na 
descrição de 
situações do 
quotidiano e ou da 
sua história pessoal, 
numa linha do 
tempo, localizando-
as no espaço. 

 Estabelecer relações de 
parentesco através de uma árvore 
genealógica simples, ou outros 
processos, até à terceira geração, 
reconhecendo que existem 
diferentes estruturas familiares, e 
que, no seio da família, os 
diferentes membros poderão 
desempenhar funções distintas. 

 Não estabelece 
relações de 
parentesco 
através de uma 
árvore 
genealógica 
simples, ou 
outros 
processos, até à 

 Estabelece 
razoavelmente 
relações de 
parentesco 
através de uma 
árvore 
genealógica 
simples, ou 
outros processos, 

 Estabelece 
com facilidade 
relações de 
parentesco 
através de 
uma árvore 
genealógica 
simples, ou 
outros 

 Estabelece bem 
relações de 
parentesco 
através de uma 
árvore 
genealógica 
simples, ou 
outros 
processos, até à 



terceira 
geração, não 
reconhecendo 
que existem 
diferentes 
estruturas 
familiares, e 
que, no seio da 
família, os 
diferentes 
membros 
poderão 
desempenhar 
funções 
distintas. 

até à terceira 
geração, 
reconhecendo 
que existem 
diferentes 
estruturas 
familiares, e que, 
no seio da 
família, os 
diferentes 
membros 
poderão 
desempenhar 
funções distintas. 

processos, até 
à terceira 
geração, 
reconhecendo 
que existem 
diferentes 
estruturas 
familiares, e 
que, no seio 
da família, os 
diferentes 
membros 
poderão 
desempenhar 
funções 
distintas. 

terceira 
geração, 
reconhecendo 
que existem 
diferentes 
estruturas 
familiares, e 
que, no seio da 
família, os 
diferentes 
membros 
poderão 
desempenhar 
funções 
distintas. 

 Relacionar as atividades exercidas 
por alguns membros da 
comunidade familiar ou local com 
as respetivas profissões. 

 Não relaciona 
as atividades 
exercidas por 
alguns 
membros da 
comunidade 
familiar ou local 
com as 
respetivas 
profissões. 

 Relaciona 
algumas  
atividades 
exercidas por 
alguns membros 
da comunidade 
familiar ou local 
com as 
respetivas 
profissões. 

 Relaciona 
bastantes 
atividades 
exercidas por 
alguns 
membros da 
comunidade 
familiar ou 
local com as 
respetivas 
profissões. 

 Relaciona todas 
as atividades 
exercidas por 
membros da 
comunidade 
familiar ou local 
com as 
respetivas 
profissões. 

 Associar os principais símbolos 
nacionais (hino e bandeira) à sua 
nacionalidade, desenvolvendo o 
sentido de pertença. 

 Não associa os 
principais 
símbolos 
nacionais (hino 
e bandeira) à 
sua 
nacionalidade, 
não 
desenvolvendo 
o sentido de 
pertença. 

 Associa os 
principais 
símbolos 
nacionais (hino e 
bandeira) à sua 
nacionalidade, 
desenvolvendo o 
sentido de 
pertença. 

 Associa bem 
os principais 
símbolos 
nacionais (hino 
e bandeira) à 
sua 
nacionalidade, 
desenvolvend
o o sentido de 
pertença. 

 Associa muito 
bem os 
principais 
símbolos 
nacionais (hino 
e bandeira) à 
sua 
nacionalidade, 
desenvolvendo 
o sentido de 
pertença. 



Verificar alterações morfológicas  
que se vão operando ao longo das 
etapas da vida humana, 
comparando aspetos decorrentes 
de parâmetros como: sexo, idade, 
dentição, etc. 

 Não verifica 
alterações 
morfológicas 
que se vão 
operando ao 
longo das 
etapas da vida 
humana, 
comparando 
aspetos 
decorrentes de 
parâmetros 
como: sexo, 
idade, dentição, 
etc. 

 Verifica, com 
alguma 
dificuldade, 
alterações 
morfológicas que 
se vão operando 
ao longo das 
etapas da vida 
humana, 
comparando 
aspetos 
decorrentes de 
parâmetros 
como: sexo, 
idade, dentição, 
etc. 

 Verifica 
facilmente 
alterações 
morfológicas 
que se vão 
operando ao 
longo das 
etapas da vida 
humana, 
comparando 
aspetos 
decorrentes de 
parâmetros 
como: sexo, 
idade, 
dentição, etc. 

 Verifica muito 
bem alterações 
morfológicas 
que se vão 
operando ao 
longo das 
etapas da vida 
humana, 
comparando 
aspetos 
decorrentes de 
parâmetros 
como: sexo, 
idade, dentição, 
etc. 

NATUREZA 
 
 

 Identificar situações e 
comportamentos de risco para a 
saúde e segurança individual e 
coletiva em diversos contextos – 
casa, rua, escola e meio aquático - 
e propor medidas de proteção 
adequadas. 

 Não identifica 
situações nem 
comportamento
s de risco para a 
saúde e 
segurança 
individual e 
coletiva em 
diversos 
contextos – casa, 
rua, escola e 
meio aquático - 
e não propõe 
medidas de 
proteção 
adequadas. 

 Identifica 
razoavelmente 
situações e 
comportamentos 
de risco para a 
saúde e segurança 
individual e 
coletiva em 
diversos 
contextos – casa, 
rua, escola e meio 
aquático - e 
propõe medidas 
de proteção 
adequadas. 

 Identifica bem 
situações e 
comportament
os de risco para 
a saúde e 
segurança 
individual e 
coletiva em 
diversos 
contextos – 
casa, rua, 
escola e meio 
aquático - e 
propõe 
medidas de 
proteção 
adequadas. 

 Identifica muito 
bem situações e 
comportamento
s de risco para a 
saúde e 
segurança 
individual e 
coletiva em 
diversos 
contextos – casa, 
rua, escola e 
meio aquático - 
e propõe 
medidas de 
proteção 
adequadas. 

 Identificar os fatores que 
concorrem para o bem-estar físico 
e psicológico, individual e coletivo, 
desenvolvendo rotinas diárias de 
higiene pessoal, alimentar, do 

 Não identifica 
os fatores que 
concorrem para 
o bem-estar 
físico e 

 Identifica 
satisfatoriamente  
os fatores que 
concorrem para 
o bem-estar 

 Identifica bem  
os fatores que 
concorrem 
para o bem-
estar físico e 

 Identifica muito 
bem os fatores 
que concorrem 
para o bem-
estar físico e 



vestuário e dos espaços de uso 
coletivo. 

psicológico, 
individual e 
coletivo, não 
desenvolvendo 
rotinas diárias 
de higiene 
pessoal, 
alimentar, do 
vestuário e dos 
espaços de uso 
coletivo. 

físico e 
psicológico, 
individual e 
coletivo, 
desenvolvendo 
rotinas diárias de 
higiene pessoal, 
alimentar, do 
vestuário e dos 
espaços de uso 
coletivo. 

psicológico, 
individual e 
coletivo, 
desenvolvend
o rotinas 
diárias de 
higiene 
pessoal, 
alimentar, do 
vestuário e 
dos espaços de 
uso coletivo. 

psicológico, 
individual e 
coletivo, 
desenvolvendo 
rotinas diárias 
de higiene 
pessoal, 
alimentar, do 
vestuário e dos 
espaços de uso 
coletivo. 

 Reconhecer as implicações das 
condições atmosféricas diárias, no 
seu quotidiano. 

 Não reconhece 
as implicações 
das condições 
atmosféricas 
diárias, no seu 
quotidiano. 

 Reconhece, em 
alguns casos,  as 
implicações das 
condições 
atmosféricas 
diárias, no seu 
quotidiano. 

 Reconhece, na 
maioria dos 
casos, as 
implicações 
das condições 
atmosféricas 
diárias, no seu 
quotidiano. 

 Reconhece 
sempre as 
implicações das 
condições 
atmosféricas 
diárias, no seu 
quotidiano. 

 Reconhecer a desigual repartição 
entre os continentes e os oceanos, 
localizando no globo terrestre as 
áreas emersas (continentes) e 
imersas (oceanos). 

 Não reconhece 
a desigual 
repartição entre 
os continentes e 
os oceanos, não 
localizando no 
globo terrestre 
as áreas 
emersas 
(continentes) e 
imersas 
(oceanos). 

 Reconhece, com 
alguma 
facilidade, a 
desigual 
repartição entre 
os continentes e 
os oceanos, 
localizando no 
globo terrestre as 
áreas emersas 
(continentes) e 
imersas 
(oceanos). 

 Reconhece, 
com facilidade, 
a desigual 
repartição 
entre os 
continentes e 
os oceanos, 
localizando no 
globo terrestre 
as áreas 
emersas 
(continentes) e 
imersas 
(oceanos). 

 Reconhece, com 
muita 
facilidade, a 
desigual 
repartição entre 
os continentes e 
os oceanos, 
localizando no 
globo terrestre 
as áreas 
emersas 
(continentes) e 
imersas 
(oceanos). 

 Localizar em mapas, por exemplo 
digitais, o local de nascimento, de 
residência, a sua escola e o 
itinerário entre ambas, 

 Não localiza em 
mapas, por 
exemplo 
digitais, o local 

 Localiza 
satisfatoriamente 
em mapas, por 
exemplo digitais, 

 Localiza bem 
em mapas, por 
exemplo 
digitais, o local 

 Localiza muito 
bem  em 
mapas, por 
exemplo 



compreendendo que o espaço 
pode ser representado. 

de nascimento, 
de residência, a 
sua escola e o 
itinerário entre 
ambas, não 
compreendend 
que o espaço 
pode ser 
representado. 

o local de 
nascimento, de 
residência, a sua 
escola e o 
itinerário entre 
ambas, 
compreendendo 
que o espaço 
pode ser 
representado. 

de 
nascimento, 
de residência, 
a sua escola e 
o itinerário 
entre ambas, 
compreenden
do que o 
espaço pode 
ser 
representado. 

digitais, o local 
de nascimento, 
de residência, a 
sua escola e o 
itinerário entre 
ambas, 
compreendend
o que o espaço 
pode ser 
representado. 

 Comunicar ideias e conhecimentos 
relativos a lugares, regiões e 
acontecimentos, utilizando 
linguagem icónica e verbal, 
constatando a sua diversidade. 

 Não comunica 
ideias nem 
conhecimentos 
relativos a 
lugares, regiões 
e 
acontecimentos
; não consegue 
utilizar 
linguagem 
icónica e verbal, 
constatando a 
sua diversidade. 

 Comunica 
algumas vezes 
ideias e 
conhecimentos 
relativos a 
lugares, regiões e 
acontecimentos, 
utilizando 
linguagem 
icónica e verbal, 
constatando a 
sua diversidade. 

 Comunica 
muitas vezes 
ideias e 
conhecimento
s relativos a 
lugares, 
regiões e 
acontecimento
s, utilizando 
linguagem 
icónica e 
verbal, 
constatando a 
sua 
diversidade. 

 Comunica 
bastante bem 
ideias e 
conhecimentos 
relativos a 
lugares, regiões 
e 
acontecimentos
, utilizando 
linguagem 
icónica e verbal, 
constatando a 
sua diversidade. 

 Reconhecer a existência de 
diversidade entre seres vivos de 
grupos diferentes e distingui-los 
de formas não vivas. I 

 Não reconhece 
a existência de 
diversidade 
entre seres 
vivos de grupos 
diferentes e não 
os distingue de 
formas não 
vivas. I 

 Reconhece, com 
alguma 
insegurança, a 
existência de 
diversidade entre 
seres vivos de 
grupos diferentes 
e distingue-os de 
formas não vivas. 
I 

 Reconhece 
bem a 
existência de 
diversidade 
entre seres 
vivos de 
grupos 
diferentes e 
distingue-os 
de formas não 
vivas. I 

 Reconhece 
muito bem a 
existência de 
diversidade 
entre seres 
vivos de grupos 
diferentes e 
distingue -os de 
formas não 
vivas. I 

 Reconhecer a importância do Sol  Não reconhece  Reconhece  Reconhece  Reconhece com 



para a existência de vida na Terra. 
Reconhecer que os seres vivos 
têm necessidades básicas, 
distintas, em diferentes fases do 
seu desenvolvimento. 

a importância 
do Sol para a 
existência de 
vida na Terra. 
Não reconhece 
que os seres 
vivos têm 
necessidades 
básicas, 
distintas, em 
diferentes fases 
do seu 
desenvolviment
o. 

satisfatoriamente 
a importância do 
Sol para a 
existência de vida 
na Terra. 
Reconhece 
razoavelmente 
que os seres 
vivos têm 
necessidades 
básicas, distintas, 
em diferentes 
fases do seu 
desenvolvimento
. 

com facilidade 
a importância 
do Sol para a 
existência de 
vida na Terra. 
Reconhece 
com facilidade 
que os seres 
vivos têm 
necessidades 
básicas, 
distintas, em 
diferentes 
fases do seu 
desenvolvimen
to. 

muita facilidade 
a importância 
do Sol para a 
existência de 
vida na Terra. 
Reconhece com 
muita facilidade 
que os seres 
vivos têm 
necessidades 
básicas, 
distintas, em 
diferentes fases 
do seu 
desenvolviment
o. 

 Reconhecer que a tecnologia 
responde a necessidades e a 
problemas do quotidiano (rede 
elétrica, canalização de água, 
telecomunicações, etc.). 

 Não reconhece 
que a 
tecnologia 
responde a 
necessidades e 
a problemas do 
quotidiano 
(rede elétrica, 
canalização de 
água, 
telecomunicaçõ
es, etc.). 

 Reconhece, com 
alguma 
facilidade, que a 
tecnologia 
responde a 
necessidades e a 
problemas do 
quotidiano (rede 
elétrica, 
canalização de 
água, 
telecomunicaçõe
s, etc.). 

 Reconhece, 
com facilidade, 
que a 
tecnologia 
responde a 
necessidades e 
a problemas 
do quotidiano 
(rede elétrica, 
canalização de 
água, 
telecomunicaç
ões, etc.). 

 Reconhece, com 
muita 
facilidade, que a 
tecnologia 
responde a 
necessidades e 
a problemas do 
quotidiano 
(rede elétrica, 
canalização de 
água, 
telecomunicaçõ
es, etc.). 

 
 
 

TECNOLOGIA 
 

 Realizar experiências em condições 
de segurança, seguindo os 
procedimentos experimentais. 

 Não realiza 
experiências em 
condições de 
segurança, não 
seguindo os 
procedimentos 
experimentais. 

 Realiza algumas 
experiências em 
condições de 
segurança, 
seguindo os 
procedimentos 
experimentais. 

 Realiza muitas 
experiências 
em condições 
de segurança, 
seguindo os 
procedimentos 
experimentais. 

 Realiza todas as 
experiências em 
condições de 
segurança, 
seguindo os 
procedimentos 
experimentais. 

  Saber manusear materiais e 
objetos do quotidiano, em 

 Não sabe 
manusear 

 Sabe manusear 
alguns  materiais 

 Sabe manusear 
muitos 

 Sabe manusear 
todos os 



segurança, explorando relações 
lógicas de forma e de função 
(tesoura, agrafador, furador, 
espremedor, talheres, etc.). 

materiais nem 
objetos do 
quotidiano, em 
segurança, não 
explorando 
relações lógicas 
de forma e de 
função (tesoura, 
agrafador, 
furador, 
espremedor, 
talheres, etc.). 

e objetos do 
quotidiano, em 
segurança, 
explorando 
algumas relações 
lógicas de forma e 
de função 
(tesoura, 
agrafador, 
furador, 
espremedor, 
talheres, etc.). 

materiais e 
objetos do 
quotidiano, em 
segurança, 
explorando 
relações lógicas 
de forma e de 
função 
(tesoura, 
agrafador, 
furador, 
espremedor, 
talheres, etc.). 

materiais e 
objetos do 
quotidiano, em 
segurança, 
explorando 
relações lógicas 
de forma e de 
função (tesoura, 
agrafador, 
furador, 
espremedor, 
talheres, etc.). 

 

 Identificar as propriedades de 
diferentes materiais (Ex.: forma, 
textura, cor, sabor, cheiro, brilho, 
flutuabilidade, solubilidade), 
agrupando-os de acordo com as 
suas características, e 
relacionando-os com as suas 
aplicações. 

 Não identifica 
as propriedades 
de diferentes 
materiais (Ex.: 
forma, textura, 
cor, sabor, 
cheiro, brilho, 
flutuabilidade, 
solubilidade), 
não os 
agrupando de 
acordo com as 
suas 
características, 
e não os 
relacionando 
com as suas 
aplicações. 

 Identifica 
algumas 
propriedades de 
diferentes 
materiais (Ex.: 
forma, textura, 
cor, sabor, 
cheiro, brilho, 
flutuabilidade, 
solubilidade), 
agrupando-os de 
acordo com as 
suas 
características, e 
relacionando-os 
com as suas 
aplicações. 

 Identifica a 
maioria das 
propriedades 
de diferentes 
materiais (Ex.: 
forma, textura, 
cor, sabor, 
cheiro, brilho, 
flutuabilidade, 
solubilidade), 
agrupando-os 
de acordo com 
as suas 
características, 
e 
relacionando-
os com as suas 
aplicações. 

 Identifica todas  
as propriedades 
de diferentes 
materiais (Ex.: 
forma, textura, 
cor, sabor, 
cheiro, brilho, 
flutuabilidade, 
solubilidade), 
agrupando-os 
de acordo com 
as suas 
características, 
e relacionando-
os com as suas 
aplicações. 

 

 Agrupar, montar, desmontar, ligar 
sobrepor  etc., explorando objetos 
livremente. 

 Não agrupa, 
não monta, não  
desmonta, não 
liga não 
sobrepõe e não 
explora objetos 
livremente. 

 Agrupa, monta, 
desmonta, liga, 
sobrepõe, 
explorando 
objetos 
livremente, de 
forma 

 Agrupa, 
monta, 
desmonta, 
liga, sobrepõe, 
explorando 
objetos 
livremente, 

 Agrupa, monta, 
desmonta, liga, 
sobrepõe, 
explorando 
objetos 
livremente, com 
muita 



satisfatória. com facilidade. facilidade. 

 

 Identificar atividades humanas 
que envolvem transformações 
tecnológicas no mundo que o 
rodeia. 

 Não identifica 
atividades 
humanas que 
envolvem 
transformações 
tecnológicas no 
mundo que o 
rodeia. 

 Identifica 
algumas 
atividades 
humanas que 
envolvem 
transformações 
tecnológicas no 
mundo que o 
rodeia. 

 Identifica 
muitas 
atividades 
humanas que 
envolvem 
transformaçõe
s tecnológicas 
no mundo que 
o rodeia. 

 Identifica 
bastantes 
atividades 
humanas que 
envolvem 
transformações 
tecnológicas no 
mundo que o 
rodeia. 

 
 

SOCIEDADE/ 
NATUREZA/ 

  Desenhar mapas e itinerários 
simples de espaços do seu 
quotidiano, utilizando símbolos, 
cores ou imagens na identificação 
de elementos de referência. 

 Não desenha 
mapas e 
itinerários 
simples de 
espaços do seu 
quotidiano, 
utilizando 
símbolos, cores 
ou imagens na 
identificação de 
elementos de 
referência. 

 Desenha mapas e 
itinerários simples 
de espaços do seu 
quotidiano, 
utilizando 
símbolos, cores 
ou imagens na 
identificação de 
elementos de 
referência, em 
algumas 
situações. 

 Desenha mapas 
e itinerários 
simples de 
espaços do seu 
quotidiano, 
utilizando 
símbolos, cores 
ou imagens na 
identificação de 
elementos de 
referência, em 
muitas 
situações. 

 Desenha mapas 
e itinerários 
simples de 
espaços do seu 
quotidiano, 
utilizando 
símbolos, cores 
ou imagens na 
identificação de 
elementos de 
referência, em 
bastantes 
situações. 

 
 
 

 

TECNOLOGIA 
 

 Relacionar espaços da sua vivência 
com diferentes funções, 
estabelecendo relações de 
identidade com o espaço. 

 Não relaciona 
espaços da sua 
vivência com 
diferentes 
funções, não 
estabelecendo 
relações de 
identidade com 
o espaço. 

 Relaciona alguns 
espaços da sua 
vivência com 
diferentes 
funções, 
estabelecendo 
relações de 
identidade com o 
espaço. 

 Relaciona 
muitos espaços 
da sua vivência 
com diferentes 
funções, 
estabelecendo 
relações de 
identidade com 
o espaço. 

 Relaciona 
bastantes 
espaços da sua 
vivência com 
diferentes 
funções, 
estabelecendo 
relações de 
identidade com 
o espaço. 

  Localizar, com base na observação 
direta e indireta, elementos 
naturais e humanos da paisagem 
do local onde vive, tendo como 
referência a posição do observador 

 Não localiza, 
com base na 
observação 
direta e indireta, 
elementos 

 Localiza, com base 
na observação 
direta e indireta, 
alguns elementos 
naturais e 

 Localiza, com 
base na 
observação 
direta e 
indireta, muitos 

 Localiza, com 
base na 
observação 
direta e indireta, 
bastantes  



e de outros elementos da 
paisagem. 

naturais e 
humanos da 
paisagem do 
local onde vive, 
tendo como 
referência a 
posição do 
observador e de 
outros 
elementos da 
paisagem. 

humanos da 
paisagem do local 
onde vive, tendo 
como referência a 
posição do 
observador e de 
outros elementos 
da paisagem. 

elementos 
naturais e 
humanos da 
paisagem do 
local onde vive, 
tendo como 
referência a 
posição do 
observador e 
de outros 
elementos da 
paisagem. 

elementos 
naturais e 
humanos da 
paisagem do 
local onde vive, 
tendo como 
referência a 
posição do 
observador e de 
outros 
elementos da 
paisagem. 

 

 Saber colocar questões, levantar 
hipóteses, fazer inferências, 
comprovar resultados e saber 
comunicar, reconhecendo como se 
constrói o conhecimento. 

 Não sabe colocar 
questões, 
levantar 
hipóteses, fazer 
inferências, 
comprovar 
resultados e   
comunicar, não 
reconhecendo 
como se constrói 
o conhecimento. 

 Sabe colocar 
questões, levantar 
hipóteses, fazer 
inferências, 
comprovar 
resultados e  
comunicar de 
forma satisfatória, 
reconhecendo 
como se constrói 
o conhecimento. 

 Sabe colocar 
questões, 
levantar 
hipóteses, fazer 
inferências, 
comprovar 
resultados e 
comunicar com 
facilidade, 
reconhecendo 
como se 
constrói o 
conhecimento. 

 Sabe colocar 
questões, 
levantar 
hipóteses, fazer 
inferências, 
comprovar 
resultados e  
comunicar com 
muita facilidade, 
reconhecendo 
como se constrói 
o conhecimento. 

 

 Manifestar atitudes de respeito, de 
solidariedade, de cooperação, de 
responsabilidade, na relação com 
os que lhe são próximos. 

 Não manifesta 
atitudes de 
respeito, de 
solidariedade, de 
cooperação e de 
responsabilidade 
na relação com 
os que lhe são 
próximos. 

 Manifesta, em 
algumas 
situações, 
atitudes de 
respeito, de 
solidariedade, de 
cooperação e de 
responsabilidade, 
na relação com os 
que lhe são 
próximos. 

 Manifesta, em 
muitas 
situações, 
atitudes de 
respeito, de 
solidariedade, 
de cooperação, 
e de 
responsabilidad
e, na relação 
com os que lhe 
são próximos. 

 Manifesta, 
sempre, atitudes 
de respeito, de 
solidariedade, de 
cooperação e de 
responsabilidade
, na relação com 
os que lhe são 
próximos. 

  Saber atuar em situações de  Não sabe atuar  Sabe atuar em  Sabe atuar em  Sabe atuar na 



emergência, recorrendo ao número 
europeu de emergência médica 
(112). 

em situações de 
emergência; não 
sabe recorrer ao 
número europeu 
de emergência 
médica (112). 

algumas situações 
de emergência, 
recorrendo ao 
número europeu 
de emergência 
médica (112). 

muitas 
situações de 
emergência, 
recorrendo ao 
número 
europeu de 
emergência 
médica (112). 

maioria das 
situações de 
emergência, 
recorrendo ao 
número europeu 
de emergência 
médica (112). 

 

 Manifestar atitudes positivas 
conducentes à preservação do 
ambiente próximo sendo capaz de 
apresentar propostas de 
intervenção, nomeadamente 
comportamentos que visem os três 
“R”. 

 Não manifesta 
atitudes 
positivas 
conducentes à 
preservação do 
ambiente 
próximo, não 
sendo capaz de 
apresentar 
propostas de 
intervenção, 
nomeadamente 
comportamento
s que visem os 
três “R”. 

 Manifesta 
algumas atitudes 
positivas 
conducentes à 
preservação do 
ambiente próximo 
sendo capaz de 
apresentar 
algumas 
propostas de 
intervenção, 
nomeadamente 
comportamentos 
que visem os três 
“R”. 

 Manifesta 
muitas atitudes 
positivas 
conducentes à 
preservação do 
ambiente 
próximo sendo 
capaz de 
apresentar 
muitas 
propostas de 
intervenção, 
nomeadamente 
comportament
os que visem os 
três “R”. 

 Manifesta 
bastantes 
atitudes 
positivas 
conducentes à 
preservação do 
ambiente 
próximo sendo 
capaz de 
apresentar 
bastantes 
propostas de 
intervenção, 
nomeadamente 
comportamento
s que visem os 
três “R”. 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS PARA AS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS – 1º Ano 
 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de Desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

DRAMÁTICA/ 

TEATRO 

(25%) 

 

APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

 

 INTERPRETAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO  

 

EXPERIMENTAÇÃO 

E CRIAÇÃO 

 

 Identifica, em manifestações 
performativas, personagens, 
cenários, ambientes, 
situações cénicas, 
problemas e soluções da 
ação dramática. 

 Não identifica em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática. 

Identifica, com alguma 
dificuldade, em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática 

Identifica, facilmente, em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática 

Identifica, sempre, em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática 

 Reconhece diferentes 
formas de usar a voz (altura, 
ritmo, intensidade) e o 
corpo (postura, gestos, 
expressões faciais). 

Não reconhece diferentes 
formas de usar a voz 
(altura, ritmo, 
intensidade) e o corpo 
(postura, gestos, 
expressões faciais). 

Reconhece, com 
dificuldade, diferentes 
formas de usar a voz 
(altura, ritmo, 
intensidade) e o corpo 
(postura, gestos, 
expressões faciais). 

Reconhece, facilmente, 
diferentes formas de usar 
a voz (altura, ritmo, 
intensidade) e o corpo 
(postura, gestos, 
expressões faciais). 

Reconhece, sempre, 
diferentes formas de usar 
a voz (altura, ritmo, 
intensidade) e o corpo 
(postura, gestos, 
expressões faciais). 

 Identifica, em manifestações 
performativas, personagens, 
cenários, ambientes, 
situações cénicas, 
problemas e soluções da 
ação dramática. 

Não identifica, em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática. 

Identifica, com 
dificuldade, em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática. 

Identifica, facilmente em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática. 

Identifica, sempre, em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática. 

 Reconhece diferentes 
formas de um ator usar a 
voz e o corpo para 
caracterizar personagens e 
ambiências. 

Não reconhece diferentes 
formas de um ator usar a 
voz e o corpo para 
caracterizar personagens 
e ambiências 

Reconhece, com 
dificuldade, diferentes 
formas de um ator usar a 
voz e o corpo para 
caracterizar personagens 
e ambiências 

Reconhece, facilmente, 
diferentes formas de um 
ator usar a voz e o corpo 
para caracterizar 
personagens e ambiências 

Reconhece, sempre, 
diferentes formas de um 
ator usar a voz e o corpo 
para caracterizar 
personagens e ambiências 



 Analisa os 
espetáculos/performances. 

Não analisa os 
espetáculos/performances 

Analisa, algumas vezes, os 
espetáculos/performances 

Analisa, a maior parte das 
vezes, os 
espetáculos/performances 

Analisa, sempre, os 
espetáculos/performances 

 Distingue o jogo dramático, 
da improvisação e 
representação. 

Não distingue o jogo 
dramático, da 
improvisação e 
representação 

Distingue, algumas vezes, 
o jogo dramático, da 
improvisação e 
representação 

Distingue, a maior parte 
das vezes, o jogo 
dramático, da 
improvisação e 
representação 

Distingue, sempre, o jogo 
dramático, da 
improvisação e 
representação 

 Exprime opiniões pessoais e 
estabelece relação entre 
acontecimentos da vida real 
e as situações dramáticas. 

Não exprime opiniões 
pessoais e estabelece 
relação entre 
acontecimentos da vida 
real e as situações 
dramáticas 

Raramente exprime 
opiniões pessoais e 
estabelece relação entre 
acontecimentos da vida 
real e as situações 
dramáticas 

Exprime, frequentemente, 
opiniões pessoais e 
estabelece relação entre 
acontecimentos da vida 
real e as situações 
dramáticas 

Exprime, sempre, opiniões 
pessoais e estabelece 
relação entre 
acontecimentos da vida 
real e as situações 
dramáticas 

 Explora possibilidades 
motoras e expressivas do 
corpo. 

Nunca explora 
possibilidades motoras e 
expressivas do corpo 

Raramente explora 
possibilidades motoras e 
expressivas do corpo 

Explora, frequentemente, 
possibilidades motoras e 
expressivas do corpo 

Explora, sempre, 
possibilidades motoras e 
expressivas do corpo 

 Adequa as possibilidades 
expressivas da voz a 
diferentes contextos e 
situações de comunicação. 

Nunca adequa as 
possibilidades expressivas 
da voz a diferentes 
contextos e situações de 
comunicação 

Raramente adequa as 
possibilidades expressivas 
da voz a diferentes 
contextos e situações de 
comunicação 

Adequa, frequentemente, 
as possibilidades 
expressivas da voz a 
diferentes contextos e 
situações de comunicação 

Adequa, sempre, as 
possibilidades expressivas 
da voz a diferentes 
contextos e situações de 
comunicação 

 Transforma objetos para 
obter efeitos distintos. 

Nunca transforma objetos 
para obter efeitos 
distintos 

Raramente transforma 
objetos para obter efeitos 
distintos 

Transforma, a maioria das 
vezes, objetos para obter 
efeitos distintos 

Transforma, sempre, 
objetos para obter efeitos 
distintos 

 Constrói personagens, em 
situações distintas e com 
diferentes finalidades. 

Nunca constrói 
personagens, em 
situações distintas e com 
diferentes finalidades 

Raramente constrói 
personagens, em 
situações distintas e com 
diferentes finalidades 

Constrói, a maior parte 
das vezes, personagens, 
em situações distintas e 
com diferentes finalidades 

Constrói, sempre, 
personagens, em 
situações distintas e com 
diferentes finalidades 

 Produz, individualmente e 
em grupo, pequenas cenas 
dramáticas. 

Não produz, 
individualmente e em 
grupo, pequenas cenas 
dramáticas 

Raramente, produz, 
individualmente e em 
grupo, pequenas cenas 
dramáticas 

Produz, frequentemente, 
individualmente e em 
grupo, pequenas cenas 
dramáticas 

Produz, sempre, 
individualmente e em 
grupo, pequenas cenas 
dramáticas 

MÚSICA 
(25%) 

 
EXPERIMENTAÇÃO 

 Experimenta sons vocais de 
forma a conhecer as 
potencialidades da voz 

Nunca experimenta sons 
vocais de forma a 
conhecer as 
potencialidades da voz 

Raramente experimenta 
sons vocais de forma a 
conhecer as 
potencialidades da voz 

Experimenta, 
frequentemente, sons 
vocais de forma a 
conhecer as 
potencialidades da voz 

Experimenta, sempre, 
sons vocais de forma a 
conhecer as 
potencialidades da voz 



E CRIAÇÃO 

 

INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

 

 Explora diferentes fontes 
sonoras. 

Nunca explora diferentes 
fontes sonoras 

Raramente explora 
diferentes fontes sonoras 

Explora, frequentemente, 
diferentes fontes sonoras 

Explora, sempre, 
diferentes fontes sonoras 

 Improvisa, a solo ou em 
grupo, pequenas sequências 
melódicas, rítmicas ou 
harmónicas. 

 Nunca improvisa, a solo 
ou em grupo, pequenas 
sequências melódicas, 
rítmicas ou harmónicas  

 Raramente improvisa, a 
solo ou em grupo, 
pequenas sequências 
melódicas, rítmicas ou 
harmónicas 

Improvisa, 
frequentemente, a solo ou 
em grupo, pequenas 
sequências melódicas, 
rítmicas ou harmónicas 

Improvisa, sempre, a solo 
ou em grupo, pequenas 
sequências melódicas, 
rítmicas ou harmónicas 

 Interpreta rimas, trava-
línguas, lengalengas, etc., 
usando a voz. 

Nunca interpreta rimas, 
trava línguas, lengalengas, 
etc., usando a voz 

Raramente interpreta 
rimas, trava línguas, 
lengalengas, etc., usando 
a voz 

Interpreta, a maioria das 
vezes, rimas, trava línguas, 
lengalengas, etc., usando 
a voz 

Interpreta, sempre, rimas, 
trava línguas, lengalengas, 
etc., usando a voz 

 Canta, a solo e em grupo, 
canções diversificadas. 

 Nunca canta, a solo e em 
grupo, canções 
diversificadas 

Raramente canta, a solo e 
em grupo, canções 
diversificadas 

Canta, a maioria das 
vezes, a solo e em grupo, 
canções diversificadas 

Canta, sempre, a solo e 
em grupo, canções 
diversificadas 

 Experimenta, a solo e em 
grupo, instrumentos 
musicais, convencionais e 
não convencionais. 

Nunca experimenta, a solo 
e em grupo, instrumentos 
musicais, convencionais e 
não convencionais 

Raramente experimenta, a 
solo e em grupo, 
instrumentos musicais, 
convencionais e não 
convencionais 

Experimenta, 
frequentemente, a solo e 
em grupo, instrumentos 
musicais, convencionais e 
não convencionais 

Experimenta, sempre, a 
solo e em grupo, 
instrumentos musicais, 
convencionais e não 
convencionais 

 Realiza sequências de 
movimentos corporais em 
contextos musicais 
diferenciados. 

Não realiza sequências de 
movimentos corporais em 
contextos musicais 
diferenciados 

Realiza, com dificuldade, 
sequências de 
movimentos corporais em 
contextos musicais 
diferenciados 

Realiza, facilmente, 
sequências de 
movimentos corporais em 
contextos musicais 
diferenciados 

Realiza, muito bem, 
sequências de 
movimentos corporais em 
contextos musicais 
diferenciados 

 Apresenta publicamente 
atividades artísticas em que 
se articula a música com 
outras áreas do 
conhecimento. 

Nunca apresenta 
publicamente atividades 
artísticas em que se 
articula a música com 
outras áreas do 
conhecimento 

Raramente apresenta 
publicamente atividades 
artísticas em que se 
articula a música com 
outras áreas do 
conhecimento 

Apresenta, a maioria das 
vezes, publicamente 
atividades artísticas em 
que se articula a música 
com outras áreas do 
conhecimento 

Apresenta, sempre, 
publicamente atividades 
artísticas em que se 
articula a música com 
outras áreas do 
conhecimento 

 Compara características 
rítmicas, melódicas, 
harmónicas e dinâmicas. 

Nunca compara 
características rítmicas, 
melódicas, harmónicas e 
dinâmicas 

Raramente compara 
características rítmicas, 
melódicas, harmónicas e 
dinâmicas 

Compara, a maioria das 
vezes, características 
rítmicas, melódicas, 
harmónicas e dinâmicas 

Compara, sempre, 
características rítmicas, 
melódicas, harmónicas e 
dinâmicas 

 Utiliza vocabulário e 
simbologias convencionais e 
não convencionais para 
descrever e comparar 

Nunca utiliza vocabulário 
e simbologias 
convencionais e não 
convencionais para 

Raramente utiliza 
vocabulário e simbologias 
convencionais e não 
convencionais para 

Utiliza, frequentemente, 
vocabulário e simbologias 
convencionais e não 
convencionais para 

Utiliza, sempre, 
vocabulário e simbologias 
convencionais e não 
convencionais para 



diversos tipos de sons e 
peças musicais. 

descrever e comparar  descrever e comparar  descrever e comparar  descrever e comparar  

 Partilha, com os pares, as 
músicas do seu quotidiano e 
debate sobre os diferentes 
tipos de música. 

Nunca partilha, com os 
pares, as músicas do seu 
quotidiano e não debate 
sobre os diferentes tipos 
de música. 

Raramente partilha, com 
os pares, as músicas do 
seu quotidiano e 
raramente debate sobre 
os diferentes tipos de 
música. 

Partilha, frequentemente, 
com os pares, as músicas 
do seu quotidiano e 
debate a maioria das 
vezes sobre os diferentes 
tipos de música. 

Partilha, sempre, com os 
pares, as músicas do seu 
quotidiano e debate 
sempre sobre os 
diferentes tipos de 
música. 

ARTES 
VISUAIS 
(25%) 
 
APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

 

INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 
 

 Observa os diferentes 
universos visuais. 

Ainda não consegue 
observar os diferentes 
universos visuais. 

Consegue observar os 
diferentes universos 
visuais de forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentemente observar 
os diferentes universos 
visuais. 

Consegue sempre 
observar os diferentes 
universos visuais. 

 Mobiliza a linguagem 
elementar das artes visuais 
(cor, forma, linha). 

Ainda não consegue 
mobilizar a linguagem 
elementar das artes 
visuais. 

Consegue mobilizar a 
linguagem elementar das 
artes visuais de forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentemente mobilizar 
a linguagem elementar 
das artes visuais. 

Consegue sempre 
mobilizar a linguagem 
elementar das artes 
visuais. 

 Transforma os 
conhecimentos adquiridos 
comparando imagens e/ou 
os objetos. 

Ainda não consegue 
transformar os 
conhecimentos adquiridos 
comparando imagens 
e/ou os objetos. 

Consegue transformar os 
conhecimentos adquiridos 
comparando imagens 
e/ou os objetos de forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentemente 
transformar os 
conhecimentos adquiridos 
comparando imagens 
e/ou os objetos. 

Consegue sempre 
transformar os 
conhecimentos adquiridos 
comparando imagens 
e/ou os objetos. 

 Dialoga sobre o que vê e 
sente. 

Ainda não consegue 
dialogar sobre o que vê e 
sente. 

Consegue dialogar sobre o 
que vê e sente de forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentemente dialogar 
sobre o que vê e sente. 

Consegue sempre dialogar 
sobre o que vê e sente. 

 Expressas opiniões sobre as 
diferentes manifestações 
artísticas. 

Ainda não consegue 
expressar opiniões sobre 
as diferentes 
manifestações artísticas. 

Consegue expressar 
opiniões sobre as 
diferentes manifestações 
artísticas de forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentemente expressar 
opiniões sobre as 
diferentes manifestações 
artísticas. 

Consegue sempre 
expressar opiniões sobre 
as diferentes 
manifestações artísticas. 

 Capta a expressividade 
contida na linguagem das 
imagens e/ou outras 
narrativas visuais. 

Ainda não consegue 
captar a expressividade 
contida na linguagem das 
imagens e/ou outras 
narrativas visuais. 

Consegue captar a 
expressividade contida na 
linguagem das imagens 
e/ou outras narrativas 
visuais de forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentemente captar a 
expressividade contida na 
linguagem das imagens 
e/ou outras narrativas 
visuais. 

Consegue sempre captar a 
expressividade contida na 
linguagem das imagens 
e/ou outras narrativas 
visuais. 

 Seleciona técnicas e 
materiais ajustando-os à 

Ainda não consegue 
selecionar técnicas nem 

Consegue selecionar 
técnicas e materiais 

Consegue 
frequentemente 

Consegue sempre 
selecionar técnicas e 



intenção expressiva das suas 
representações. 

materiais ajustando-os à 
intenção expressiva das 
suas representações. 

ajustando-os à intenção 
expressiva das suas 
representações de forma 
satisfatória. 

selecionar técnicas e 
materiais ajustando-os à 
intenção expressiva das 
suas representações.   

materiais ajustando-os à 
intenção expressiva das 
suas representações. 

 Inventa soluções para a 
resolução de problemas no 
processo dos seus trabalhos 
plásticos. 

Ainda não consegue 
inventar soluções para a 
resolução de problemas 
no processo dos seus 
trabalhos plásticos. 

Consegue inventar 
soluções para a resolução 
de problemas no processo 
dos seus trabalhos 
plásticos de forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentemente inventar 
soluções para a resolução 
de problemas no processo 
dos seus trabalhos 
plásticos. 

Consegue sempre inventar 
soluções para a resolução 
de problemas no processo 
dos seus trabalhos 
plásticos. 

 Manifesta capacidades 
expressivas e criativas nas 
suas produções plásticas, 
evidenciando os 
conhecimentos e técnicas 
adquiridos. 

Ainda não consegue 
manifestar capacidades 
expressivas e criativas nas 
suas produções plásticas, 
nem evidenciar os 
conhecimentos e técnicas 
adquiridos. 

Consegue manifestar 
capacidades expressivas e 
criativas nas suas 
produções plásticas, 
evidenciando os 
conhecimentos e técnicas 
adquiridos de forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentemente 
manifestar capacidades 
expressivas e criativas nas 
suas produções plásticas, 
evidenciando os 
conhecimentos e técnicas 
adquiridos. 

Consegue sempre 
manifestar capacidades 
expressivas e criativas nas 
suas produções plásticas, 
evidenciando os 
conhecimentos e técnicas 
adquiridos. 

 Utiliza vários processos de 
registo de ideias e de 
planeamento. 

Ainda não consegue 
utilizar vários processos 
de registo de ideias e de 
planeamento. 

Consegue utilizar vários 
processos de registo de 
ideias e de planeamento 
de forma satisfatória. 

Consegue 
frequentemente utilizar 
vários processos de 
registo de ideias e de 
planeamento.  

Consegue sempre utilizar 
vários processos de 
registo de ideias e de 
planeamento. 

 Desenvolve projetos de 
trabalho multidisciplinares. 

Ainda não consegue 
desenvolver projetos de 
trabalho 
multidisciplinares.  

Consegue desenvolver 
projetos de trabalho 
multidisciplinares de 
forma satisfatória. 

Consegue 
frequentemente 
desenvolver projetos de 
trabalho 
multidisciplinares. 

Consegue sempre 
desenvolver projetos de 
trabalho 
multidisciplinares. 

 Aprecia os seus trabalhos e 
dos seus colegas, 
mobilizando diferentes 
critérios de argumentação. 

Ainda não consegue 
apreciar os seus trabalhos 
e dos seus colegas nem 
mobilizar diferentes 
critérios de 
argumentação. 

Consegue apreciar os seus 
trabalhos e dos seus 
colegas, mobilizando 
diferentes critérios de 
argumentação de forma 
satisfatória. 

Consegue, 
frequentemente, apreciar 
os seus trabalhos e dos 
seus colegas, mobilizando 
diferentes critérios de 
argumentação. 

Consegue sempre apreciar 
os seus trabalhos e dos 
seus colegas, mobilizando 
diferentes critérios de 
argumentação. 

DANÇA 
(25%) 
 

 Distingue diferentes 
possibilidades de 
movimentação do Corpo 
através de movimentos 

Não distingue diferentes 
possibilidades de 
movimentação do Corpo 
através de movimentos 

Distingue algumas 
possibilidades de 
movimentação do Corpo 
através de movimentos 

Distingue frequentemente 
e adequadamente 
diferentes possibilidades 
de movimentação do 

Distingue sempre 
diferentes possibilidades 
de movimentação do 
Corpo através de 



APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

 

INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 
 

locomotores e não 
locomotores. 

locomotores e não 
locomotores. 

locomotores e não 
locomotores. 

Corpo através de 
movimentos locomotores 
e não locomotores. 

movimentos locomotores 
e não locomotores. 

 Adequa movimentos do 
corpo com estruturas 
rítmicas marcadas pelo 
professor integrando 
diferentes elementos do 
Tempo. 

Não adequa movimentos 
do corpo com estruturas 
rítmicas marcadas pelo 
professor integrando 
diferentes elementos do 
Tempo. 

Adequa alguns 
movimentos do corpo 
com estruturas rítmicas 
marcadas pelo professor 
integrando diferentes 
elementos do Tempo. 

Adequa de forma 
adequada movimentos do 
corpo com estruturas 
rítmicas marcadas pelo 
professor integrando 
diferentes elementos do 
Tempo. 

Adequa sempre e com 
entusiasmo movimentos 
do corpo com estruturas 
rítmicas marcadas pelo 
professor integrando 
diferentes elementos do 
Tempo. 

 Utiliza movimentos do Corpo 
com diferentes Relações 
entre os diversos elementos 
do movimento, com os 
outros a par ou em grupo. 

Não utiliza movimentos 
do Corpo com diferentes 
Relações entre os diversos 
elementos do movimento, 
com os outros a par ou em 
grupo. 

Utiliza alguns movimentos 
do Corpo com diferentes 
Relações entre os diversos 
elementos do movimento, 
com os outros a par ou em 
grupo. 

 Utiliza frequentemente e 
adequadamente 
movimentos do Corpo 
com diferentes Relações 
entre os diversos 
elementos do movimento, 
com os outros a par ou em 
grupo. 

 Utiliza sempre e com 
facilidade movimentos do 
Corpo com diferentes 
Relações entre os diversos 
elementos do movimento, 
com os outros a par ou em 
grupo. 

 Identifica diferentes estilos e 
géneros de dança, através da 
observação de diversas 
manifestações do património 
artístico. 

Não identifica os 
diferentes estilos e 
géneros de dança, através 
da observação de diversas 
manifestações do 
património artístico. 

 Identifica alguns estilos e 
géneros de dança, através 
da observação de diversas 
manifestações do 
património artístico. 

 Identifica, 
frequentemente e de 
forma adequada, os 
diferentes estilos e 
géneros de dança, através 
da observação de diversas 
manifestações do 
património artístico. 

Identifica sempre e com 
correção diferentes estilos 
e géneros de dança, 
através da observação de 
diversas manifestações do 
património artístico. 

 Reconhece os efeitos 
benéficos e valor do 
desempenho artístico sobre 
as experiências de dança. 

Não reconhece os efeitos 
benéficos e valor do 
desempenho artístico 
sobre as experiências de 
dança. 

Reconhece alguns efeitos 
benéficos e valor do 
desempenho artístico 
sobre as experiências de 
dança. 

Reconhece 
frequentemente e 
adequadamente os efeitos 
benéficos e valor do 
desempenho artístico 
sobre as experiências de 
dança. 

Reconhece sempre os 
efeitos benéficos e valor 
do desempenho artístico 
sobre as experiências de 
dança. 

 Interpreta o seu papel 
coreográfico, através de um 
desempenho expressivo-
formal. 

Não interpreta o seu papel 
coreográfico, através de 
um desempenho 
expressivo - formal. 

Interpreta, por vezes, o 
seu papel coreográfico, 
através de um 
desempenho expressivo - 
formal. 

Interpreta, 
frequentemente e de 
forma adequada, o seu 
papel coreográfico, 
através de um 

Interpreta sempre o seu 
papel coreográfico, 
através de um 
desempenho expressivo - 
formal. 



desempenho expressivo - 
formal. 

 Recria sequências de 
movimentos a partir de 
temas. 

 Não recria sequências de 
movimentos a partir de 
temas. 

Recria algumas sequências 
de movimentos a partir de 
temas. 

Recria frequentemente e 
adequadamente 
sequências de 
movimentos a partir de 
temas. 

Recria sempre e com 
facilidade sequências de 
movimentos a partir de 
temas. 

 Constrói, de forma individual 
e/ou em grupo, sequências 
dançadas/pequenas 
coreografias a partir de 
estímulos vários, ações e/ou 
temas. 

Não constrói, de forma 
individual e/ou em grupo, 
sequências 
dançadas/pequenas 
coreografias a partir de 
estímulos vários, ações 
e/ou temas. 

Constrói, por vezes, de 
forma individual e/ou em 
grupo, sequências 
dançadas/pequenas 
coreografias a partir de 
estímulos vários, ações 
e/ou temas. 

Constrói frequentemente 
e adequadamente, de 
forma individual e/ou em 
grupo, sequências 
dançadas/pequenas 
coreografias a partir de 
estímulos vários, ações 
e/ou temas. 

Constrói sempre, de 
forma individual e/ou em 
grupo, sequências 
dançadas/pequenas 
coreografias a partir de 
estímulos vários, ações 
e/ou temas. 

 Cria, de forma individual ou 
em grupo, pequenas 
sequências de movimento. 

Não cria, de forma 
individual ou em grupo, 
pequenas sequências de 
movimento. 

 Cria por vezes, de forma 
individual ou em grupo, 
pequenas sequências de 
movimento. 

Cria, frequentemente e de 
forma adequada, de 
forma individual ou em 
grupo, pequenas 
sequências de 
movimento. 

Cria sempre, com 
facilidade, de forma 
individual ou em grupo, 
pequenas sequências de 
movimento. 

 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 1º Ano 
 
 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de Desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

PERÍCIAS 

E 

MANIPULAÇÕES 

(30%) 

 Realiza perícias e manipulações 
através de ações motoras básicas 
com aparelhos portáteis. 

Não realiza perícias 
nem manipulações 
através de ações 
motoras básicas com 
aparelhos portáteis. 

Realiza 
satisfatoriamente 
perícias e 
manipulações através 
de ações motoras 
básicas com 
aparelhos portáteis. 

Realiza bem perícias 
e manipulações 
através de ações 
motoras básicas com 
aparelhos portáteis. 

Realiza muito bem 
perícias e 
manipulações através 
de ações motoras 
básicas com 
aparelhos portáteis. 

DESLOCAMENTOS 

E 

EQUILÍBRIOS 

(35%) 

 Realiza em percursos 
deslocamentos e equilíbrios, no 
solo e em aparelhos. 

Não realiza, em 
percursos, 
deslocamentos e 
equilíbrios, no solo e 
em aparelhos. 

Realiza, com alguma 
dificuldade, em 
percursos, 
deslocamentos e 
equilíbrios, no solo e 
em aparelhos. 

Realiza, com 
facilidade, em 
percursos, 
deslocamentos e 
equilíbrios, no solo e 
em aparelhos. 

Realiza, com muita 
facilidade, em 
percursos, 
deslocamentos e 
equilíbrios, no solo e 
em aparelhos. 

JOGOS 
(35%) 

 Participa em jogos, cumprindo 
regras, selecionando e realizando 
com intencionalidade e 
oportunidade as ações 
características desses jogos. 

Não participa em 
jogos, não cumpre 
regras, selecionando 
e realizando com 
intencionalidade e 
oportunidade as 
ações características 
desses jogos. 

Participa, algumas 
vezes, em jogos, 
cumprindo certas 
regras, selecionando 
e realizando com 
intencionalidade e 
oportunidade as 
ações características 
desses jogos. 

Participa, muitas 
vezes, em jogos, 
cumprindo a maior 
parte das regras, 
selecionando e 
realizando com 
intencionalidade e 
oportunidade as 
ações características 
desses jogos. 

Participa sempre em 
jogos, cumprindo 
todas as regras, 
selecionando e 
realizando com 
intencionalidade e 
oportunidade as 
ações características 
desses jogos. 

 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICA – 1º Ano 
 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de Desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

NÚMEROS 

E 

OPERAÇÕES 

(30%) 

 Lê e representa números até 100. 
Não lê e não 
representa números 
até 100. 

Lê e representa 
números até 100, 
com alguma 
dificuldade. 

Lê e representa, com 
facilidade, números 
até 100. 

Lê e representa 
números até 100, 
com muita facilidade. 

 Identifica o valor posicional de um 
algarismo. 

Não identifica o valor 
posicional de um 
algarismo. 

Identifica, algumas 
vezes, o valor 
posicional de um 
algarismo.  

Identifica o valor 
posicional de um 
algarismo, 
frequentemente. 

Identifica sempre o 
valor posicional de 
um algarismo. 

 Efetua contagens progressivas e 
regressivas, com e sem recurso a 
materiais manipuláveis. 

 
Não efetua 
contagens 
progressivas nem 
regressivas, com e 
sem recurso a 
materiais 
manipuláveis. 

 
Efetua, com alguma 
dificuldade, 
contagens 
progressivas e 
regressivas, com e 
sem recurso a 
materiais 
manipuláveis. 

Efetua facilmente 
contagens 
progressivas e 
regressivas, com e 
sem recurso a 
materiais 
manipuláveis. 

Efetua muito bem 
contagens 
progressivas e 
regressivas, com e 
sem recurso a 
materiais 
manipuláveis. 

 Reconhece e memoriza factos 
básicos das operações utilizando os 
números inteiros. 

Não reconhece nem 
memoriza factos 
básicos das 
operações utilizando 
os números inteiros. 

 
Reconhece e 
memoriza factos 
básicos das 
operações, 
satisfatoriamente, 
utilizando os 
números inteiros. 

Reconhece e 
memoriza bem factos 
básicos das 
operações utilizando 
os números inteiros. 

Reconhece e 
memoriza muito bem 
factos básicos das 
operações utilizando 
os números inteiros. 

 Reconhece e utiliza diferentes 
representações para o mesmo 
número e relaciona-as. 

Não reconhece nem 
utiliza diferentes 
representações para 
o mesmo número 
nem as relaciona. 

Reconhece e utiliza 
diferentes 
representações para 
o mesmo número e 
relaciona-as algumas 
vezes. 

Reconhece e utiliza 
diferentes 
representações para 
o mesmo número e 
relaciona-as 
frequentemente. 

Reconhece e utiliza 
diferentes 
representações para 
o mesmo número e 
relaciona-as quase 
sempre. 



 Compara, ordena números e realiza 
estimativas plausíveis de 
quantidades, somas e diferenças. 

Não compara, não 
ordena números, 
nem realiza 
estimativas plausíveis 
de quantidades, 
somas e diferenças. 

Compara, ordena 
números e realiza 
estimativas plausíveis 
de quantidades, 
somas e diferenças 
com alguma 
dificuldade. 

Compara, ordena 
números e realiza 
estimativas plausíveis 
de quantidades, 
somas e diferenças 
com facilidade. 

Compara, ordena 
números e realiza 
estimativas plausíveis 
de quantidades, 
somas e diferenças 
com muita facilidade. 

 Aplica estratégias na resolução de 
problemas com números naturais, 
em contextos matemáticos e não 
matemáticos. 

Não aplica 
estratégias na 
resolução de 
problemas com 
números naturais, 
em contextos 
matemáticos e não 
matemáticos. 

Aplica estratégias na 
resolução de 
problemas com 
números naturais, 
em contextos 
matemáticos e não 
matemáticos, com 
dificuldade. 

Aplica estratégias na 
resolução de 
problemas com 
números naturais, 
em contextos 
matemáticos e não 
matemáticos, com 
facilidade. 

Aplica estratégias na 
resolução de 
problemas com 
números naturais, 
em contextos 
matemáticos e não 
matemáticos, com 
muita facilidade. 

 Reconhece e descreve 
regularidades em sequências e em 
tabelas numéricas. 

Não reconhece nem 
descreve 
regularidades em 
sequências e em 
tabelas numéricas. 

Reconhece e 
descreve, algumas 
vezes, regularidades 
em sequências e em 
tabelas numéricas. 

Reconhece e 
descreve, quase 
sempre, 
regularidades em 
sequências e em 
tabelas numéricas. 

Reconhece e 
descreve sempre 
regularidades em 
sequências e em 
tabelas numéricas. 

GEOMETRIA  
E 

MEDIDA 
(50%) 

 
Localização e 
orientação no 
espaço 

(25%) 
(Resolução de 

problemas/Raciocínio 
matemático/Comunicação 

matemática) 
 

Figuras e Sólidos 
Geométricos  

 Revela sentido de orientação. 
Não revela sentido de 
orientação. 

Revela sentido de 
orientação. 

Revela bastante 
sentido de 
orientação. 

Revela sempre 
sentido de 
orientação. 

 Identifica e compara sólidos 
geométricos. 

Não identifica nem 
compara sólidos 
geométricos. 

Identifica e compara 
alguns sólidos 
geométricos. 

Identifica e compara 
sem dificuldade a 
maioria dos sólidos 
geométricos. 

Identifica e compara 
sempre os sólidos 
geométricos. 

 Identifica polígonos (triângulos, 
quadrados, retângulos) e círculos 
nesses sólidos. 

Não identifica 
polígonos (triângulos, 
quadrados, 
retângulos) e círculos 
nesses sólidos. 

Identifica polígonos 
(triângulos, 
quadrados, 
retângulos) e círculos 
nesses sólidos, com 
alguma dificuldade. 

Identifica polígonos 
(triângulos, 
quadrados, 
retângulos) e círculos 
nesses sólidos, com 
facilidade. 

Identifica polígonos 
(triângulos, 
quadrados, 
retângulos) e círculos 
nesses sólidos, com 
muita facilidade. 



(15%) 
(Resolução de 

problemas/Raciocínio 
matemático/Comunicação 

matemática)  
 

Medida: 
Comprimento 
Dinheiro  

(10%) 
(Resolução de 

problemas/Raciocínio 
matemático/Comunicação 

matemática) 

 Descreve figuras no plano, 
identificando as suas propriedades. 
Compõe e decompõe figuras 
planas, a partir de figuras dadas. 

Não descreve figuras 
no plano nem 
identifica as suas 
propriedades. Não 
compõe nem 
decompõe figuras 
planas, a partir de 
figuras dadas. 

Descreve figuras no 
plano, identificando 
as suas propriedades, 
com alguma 
dificuldade. Compõe 
e decompõe figuras 
planas, a partir de 
figuras dadas, com 
alguma dificuldade. 

Descreve figuras no 
plano, identificando 
as suas propriedades, 
com facilidade. 
Compõe e decompõe 
figuras planas, a 
partir de figuras 
dadas, com 
facilidade. 

Descreve figuras no 
plano, identificando 
as suas propriedades, 
sem dificuldade. 
Compõe e decompõe 
figuras planas, a 
partir de figuras 
dadas, sem 
dificuldade. 

 Compara e ordena objetos de 
acordo com a grandeza 
comprimento, identificando e 
utilizando unidades de medida. 

Não compara nem 
ordena objetos de 
acordo com a 
grandeza 
comprimento não 
identificando nem 
utilizando unidades 
de medida. 

Compara e ordena 
objetos de acordo 
com a grandeza 
comprimento, 
identificando e 
utilizando unidades 
de medida 
satisfatoriamente. 

Compara e ordena 
bem objetos de 
acordo com a 
grandeza 
comprimento, 
identificando e 
utilizando unidades 
de medida . 

Compara e ordena 
muito bem objetos 
de acordo com a 
grandeza 
comprimento, 
identificando e 
utilizando unidades 
de medida. 

 Reconhece e relaciona entre si o 
valor das moedas e notas, e usa-as 
em contextos diversos. 

Não reconhece nem 
relaciona entre si o 
valor das moedas e 
notas, nem as usa em 
contextos diversos. 

Reconhece e 
relaciona entre si o 
valor das moedas e 
notas e usa-as em 
contextos diversos, 
algumas vezes. 

Reconhece e 
relaciona entre si o 
valor das moedas e 
notas e usa-as em 
contextos diversos, 
frequentemente. 

Reconhece e 
relaciona entre si o 
valor das moedas e 
notas e usa-as 
sempre, em 
contextos diversos. 

 Aplica estratégias na resolução de 
problemas envolvendo a 
visualização e a medida em 
contextos matemáticos e não 
matemáticos. 

Não aplica 
estratégias na 
resolução de 
problemas 
envolvendo a 
visualização e a 
medida em contextos 
matemáticos e não 
matemáticos. 

Aplica algumas vezes, 
estratégias na 
resolução de 
problemas 
envolvendo a 
visualização e a 
medida em contextos 
matemáticos e não 
matemáticos. 

Aplica regularmente, 
estratégias na 
resolução de 
problemas 
envolvendo a 
visualização e a 
medida em contextos 
matemáticos e não 
matemáticos. 

Aplica sempre, 
estratégias na 
resolução de 
problemas 
envolvendo a 
visualização e a 
medida em contextos 
matemáticos e não 
matemáticos. 

REPRESENTAÇÃO 
E 

INTERPRETAÇÃO  
DE DADOS 

(20%) 

 Representa e interpreta os dados. 
Não representa nem 
interpreta os dados. 

Representa e 
interpreta os dados, 
algumas vezes. 

Representa e 
interpreta os dados, 
com facilidade. 

Representa e 
interpreta os dados, 
com muita facilidade.  

 Resolve problemas envolvendo a 
organização e tratamento de dados 
em contextos familiares variados. 

Não resolve 
problemas 
envolvendo a 

Resolve, algumas 
vezes, problemas 
envolvendo a 

Resolve 
frequentemente 
problemas 

Resolve sempre 
problemas 
envolvendo a 



(Resolução de 
problemas/Raciocínio 

matemático/Comunicação 
matemática) 

organização e 
tratamento de dados 
em contextos 
familiares variados. 

organização e 
tratamento de dados 
em contextos 
familiares variados. 

envolvendo a 
organização e 
tratamento de dados 
em contextos 
familiares variados. 

organização e 
tratamento de dados 
em contextos 
familiares variados. 

 Exprime, oralmente e por escrito, 
raciocínios, procedimentos e 
resultados baseando-se nos dados 
recolhidos e tratados. 

Não exprime nem 
oralmente nem por 
escrito, raciocínios, 
procedimentos e 
resultados baseando-
se nos dados 
recolhidos e tratados. 

Exprime, com alguma 
dificuldade, tanto 
oralmente como por 
escrito, raciocínios, 
procedimentos e 
resultados baseando-
se nos dados 
recolhidos e tratados. 

Exprime bem, 
oralmente e por 
escrito, raciocínios, 
procedimentos e 
resultados baseando-
se nos dados 
recolhidos e tratados. 

Exprime muito bem, 
oralmente e por 
escrito, raciocínios, 
procedimentos e 
resultados baseando-
se nos dados 
recolhidos e tratados. 
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DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de Desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

ORALIDADE 

(30%) 

 Sabe escutar e espera pela sua vez 
para falar e para interagir com 
adequação ao contexto, a 
diferentes finalidades para 
aprender e construir 
conhecimentos. 

Não sabe escutar, 
nem esperar, pela 
sua vez para falar e 
para interagir com 
adequação ao 
contexto, a 
diferentes finalidades 
para aprender e 
construir 
conhecimentos. 

Sabe escutar e 
esperar, com 
dificuldade, pela sua 
vez para falar e para 
interagir com 
adequação ao 
contexto, a 
diferentes finalidades 
para aprender e 
construir 
conhecimentos. 

Sabe escutar e 
esperar, com 
facilidade, pela sua 
vez para falar e para 
interagir com 
adequação ao 
contexto, a 
diferentes finalidades 
para aprender e 
construir 
conhecimentos. 

Sabe escutar e 
esperar sempre, pela 
sua vez para falar e 
para interagir com 
adequação ao 
contexto, a 
diferentes finalidades 
para aprender e 
construir 
conhecimentos. 

 Produz um discurso oral com 
coerência e correção. 

Não produz um 
discurso oral com 
coerência nem 
correção. 

Produz, com 
dificuldade, um 
discurso oral com 
coerência e correção. 

Produz, com 
facilidade, um 
discurso oral com 
coerência e correção. 

Produz sempre um 
discurso oral com 
coerência e correção. 

 Participa em atividades de 
expressão oral orientada, 
respeitando regras e papéis 
específicos. 

Não participa em 
atividades de 
expressão oral 
orientada e não 
respeita regras nem 
papéis específicos. 

Participa, com 
dificuldade, em 
atividades de 
expressão oral 
orientada e respeita 
algumas regras e 
papéis específicos. 

Participa, com 
facilidade, em 
atividades de 
expressão oral 
orientada e respeita 
regras e papéis 
específicos. 

Participa sempre em 
atividades de 
expressão oral 
orientada e respeita 
todas as regras e 
papéis específicos. 

 Refere o essencial de um pequeno 
texto ouvido. 

Não refere o 
essencial de um 
pequeno texto 
ouvido. 

Refere, com 
dificuldade, o 
essencial de um 
pequeno texto 
ouvido. 

Refere, com 
facilidade, o essencial 
de um pequeno texto 
ouvido. 

Refere muito bem o 
essencial de um 
pequeno texto 
ouvido. 

 Solicita esclarecimentos acerca do 
que ouviu. 

Não solicita 
esclarecimentos 
acerca do que ouviu. 

Solicita, por vezes, 
esclarecimentos 
acerca do que ouviu. 

Solicita, 
regularmente, 
esclarecimentos 
acerca do que ouviu. 

Solicita sempre 
esclarecimentos 
acerca do que ouviu. 



 Constrói frases com graus de 
complexidade crescente. 

Não constrói frases 
com graus de 
complexidade 
crescente. 

Constrói, por vezes, 
frases com graus de 
complexidade 
crescente. 

Constrói, 
regularmente, frases 
com graus de 
complexidade 
crescente. 

Constrói sempre 
frases com graus de 
complexidade 
crescente. 

LEITURA 

(20%) 

 Lê pequenos textos narrativos, 
informativos e descritivos, poemas 
e banda desenhada. 

Não lê pequenos 
textos. 

Lê, com dificuldade, 
pequenos textos. 

Lê, com alguma 
facilidade, pequenos 
textos. 

Lê, com toda a 
facilidade, pequenos 
textos. 

 Lê um texto com articulação e 
entoação. 

Não lê um texto com 
articulação, nem 
entoação. 

Lê um texto, 
revelando dificuldade 
na articulação e 
entoação. 

Lê um texto com 
articulação e 
entoação. 

Lê um texto, 
revelando grande 
facilidade na 
articulação e 
entoação. 

 Apropria-se de novos vocábulos 
relativos a temas do quotidiano, 
áreas do seu interesse e 
conhecimento do mundo. 

Não se apropria de 
novos vocábulos 
relativos a temas do 
quotidiano, áreas do 
seu interesse e 
conhecimento do 
mundo. 

Apropria-se, com 
dificuldade, de novos 
vocábulos relativos a 
temas do quotidiano, 
áreas do seu 
interesse e 
conhecimento do 
mundo. 

Apropria-se de novos 
vocábulos relativos a 
temas do quotidiano, 
áreas do seu 
interesse e 
conhecimento do 
mundo. 

Apropria-se, com 
facilidade, de novos 
vocábulos relativos a 
temas do quotidiano, 
áreas do seu 
interesse e 
conhecimento do 
mundo. 

 Organiza os conhecimentos do 
texto. 

Não organiza os 
conhecimentos do 
texto. 

Organiza, com 
dificuldade, os 
conhecimentos do 
texto. 

Organiza, com 
facilidade, os 
conhecimentos do 
texto. 

Organiza, com grande 
facilidade, os 
conhecimentos do 
texto. 

 Relaciona o texto com 
conhecimentos anteriores. 

Não relaciona o texto 
com conhecimentos 
anteriores. 

Relaciona, 
demonstrando 
dificuldade, o texto 
com conhecimentos 
anteriores. 

Relaciona, 
demonstrando 
facilidade, o texto 
com conhecimentos 
anteriores. 

Relaciona, 
demonstrando 
grande facilidade, o 
texto com 
conhecimentos 
anteriores. 

 Desenvolve o conhecimento da 
ortografia. 

Não desenvolve o 
conhecimento da 
ortografia. 

Desenvolve, com 
dificuldade, o 
conhecimento da 
ortografia. 

Desenvolve, com 
facilidade, o 
conhecimento da 
ortografia. 

Desenvolve, com 
grande facilidade, o 
conhecimento da 
ortografia. 

 Identifica o número de sílabas 
numa palavra. 

Não identifica o 
número de sílabas 
numa palavra. 

Raramente identifica 
o número de sílabas 
numa palavra. 

Identifica, 
frequentemente, o 
número de sílabas 

Identifica sempre o 
número de sílabas 
numa palavra. 



numa palavra. 

 Faz corresponder as formas 
minúscula e maiúscula nas letras 
do alfabeto. 

Não faz corresponder 
as formas minúscula 
e maiúscula nas 
letras do alfabeto. 

Raramente faz 
corresponder as 
formas minúscula e 
maiúscula nas letras 
do alfabeto. 

Frequentemente faz 
corresponder as 
formas minúscula e 
maiúscula nas letras 
do alfabeto. 

Faz corresponder 
sempre as formas 
minúscula e 
maiúscula nas letras 
do alfabeto. 

 Identifica o alfabeto. 
Não identifica o 
alfabeto. 

Identifica, com 
dificuldade, o 
alfabeto. 

Identifica, com 
facilidade, o alfabeto. 

Identifica sempre o 
alfabeto. 

ESCRITA 

(20%) 

 Representa por escrito os fonemas 
através dos respetivos grafemas e 
dígrafos. 

Não representa por 
escrito os fonemas 
através dos 
respetivos grafemas 
e dígrafos. 

Representa, por 
escrito, apenas 
alguns fonemas 
através dos 
respetivos grafemas 
e dígrafos. 

Representa, por 
escrito, a maior parte 
dos fonemas através 
dos respetivos 
grafemas e dígrafos. 

Representa por 
escrito todos os 
fonemas através dos 
respetivos grafemas 
e dígrafos. 

 Escreve palavras de diferentes 
níveis de dificuldade e extensão 
silábica. 

Não escreve palavras 
de diferentes níveis 
de dificuldade e 
extensão silábica. 

Escreve apenas 
algumas palavras de 
diferentes níveis de 
dificuldade e 
extensão silábica. 

Escreve a maior parte 
das palavras de 
diferentes níveis de 
dificuldade e 
extensão silábica. 

Escreve todas as 
palavras de 
diferentes níveis de 
dificuldade e 
extensão silábica. 

 Escreve frases simples e textos 
curtos em escrita cursiva. 

Não escreve frases 
simples nem textos 
curtos em escrita 
cursiva. 

Escreve frases 
simples e textos 
curtos em escrita 
cursiva, com 
dificuldade. 

Escreve frases 
simples e textos 
curtos em escrita 
cursiva, sem 
dificuldade. 

Escreve frases 
simples e textos 
curtos em escrita 
cursiva, com toda a 
facilidade. 

 Utiliza adequadamente os sinais de 
pontuação: ponto final, ponto de 
interrogação e ponto de 
exclamação. 

Não utiliza 
adequadamente os 
sinais de pontuação: 
ponto final, ponto de 
interrogação e ponto 
de exclamação. 

Utiliza, raramente, os 
sinais de pontuação: 
ponto final, ponto de 
interrogação e ponto 
de exclamação. 

Utiliza, 
frequentemente, os 
sinais de pontuação: 
ponto final, ponto de 
interrogação e ponto 
de exclamação. 

Utiliza sempre os 
sinais de pontuação: 
ponto final, ponto de 
interrogação e ponto 
de exclamação. 

 Planeia, redige e revê textos curtos.  
Não planeia, não 
redige, nem revê 
textos curtos. 

Planeia, redige e revê 
textos curtos, com 
dificuldade. 

Planeia, redige e revê 
textos curtos, com 
facilidade. 

Planeia, redige e 
revê, sempre, textos 
curtos. 

 Elabora respostas escritas a 
questionários e a instruções. 

Não elabora 
respostas escritas a 
questionários e a 
instruções. 

Elabora, com 
dificuldade, respostas 
escritas a 
questionários e a 

Elabora, 
satisfatoriamente, 
respostas escritas a 
questionários e a 

Elabora, com 
facilidade, respostas 
escritas a 
questionários e a 



instruções. instruções. instruções. 

 Escreve legivelmente com 
correção. 

Não escreve 
legivelmente com 
correção. 

Escreve, por vezes, 
legivelmente com 
correção. 

Escreve, a maior 
parte das vezes, 
legivelmente com 
correção. 

Escreve, sempre, 
legivelmente com 
correção. 

 Faz corresponder as formas 
minúscula e maiúscula da maioria 
das letras do alfabeto. 

Não faz corresponder 
as formas minúscula 
e maiúscula da 
maioria das letras do 
alfabeto. 

Faz corresponder, 
algumas vezes, as 
formas minúscula e 
maiúscula da maioria 
das letras do 
alfabeto. 

Faz corresponder, a 
maior parte das 
vezes, as formas 
minúscula e 
maiúscula da maioria 
das letras do 
alfabeto. 

Faz corresponder, 
sempres, as formas 
minúscula e 
maiúscula da maioria 
das letras do 
alfabeto. 

GRAMÁTICA 

(15%) 

 Identifica unidades da língua: 
palavras, sílabas, fonemas. 

Não identifica 
unidades da língua: 
palavras, sílabas, 
fonemas. 

Identifica, algumas 
vezes, unidades da 
língua: palavras, 
sílabas, fonemas. 

Identifica, a maior 
parte das vezes, 
unidades da língua: 
palavras, sílabas, 
fonemas. 

Identifica, sempre, 
unidades da língua: 
palavras, sílabas, 
fonemas. 

 Conhece regras gerais da flexão 
nominal e adjetival. 

Não conhece regras 
gerais da flexão 
nominal e adjetival. 

Conhece algumas 
regras gerais da 
flexão nominal e 
adjetival. 

Conhece a maioria 
das regras gerais da 
flexão nominal e 
adjetival. 

Conhece todas as 
regras gerais da 
flexão nominal e 
adjetival. 

 Verifica relações semânticas de 
semelhança e de oposição entre 
palavras. 

Não verifica relações 
semânticas de 
semelhança e de 
oposição entre 
palavras. 

Verifica, algumas 
vezes, relações 
semânticas de 
semelhança e de 
oposição entre 
palavras. 

Verifica, a maior 
parte das vezes, 
relações semânticas 
de semelhança e de 
oposição entre 
palavras. 

Verifica, sempre, 
relações semânticas 
de semelhança e de 
oposição entre 
palavras. 

 Usa, com intencionalidade, 
conectores de tempo, de causa, de 
explicação e de contraste de maior 
frequência na formação de frases 
complexas. 

Não usa conectores 
de tempo, de causa, 
de explicação, nem 
de contraste de 
maior frequência na 
formação de frases 
complexas. 

Usa, por vezes, com 
intencionalidade, 
conectores de 
tempo, de causa, de 
explicação e de 
contraste de maior 
frequência na 
formação de frases 
complexas. 

Usa, a maior parte 
das vezes, com 
intencionalidade, 
conectores de 
tempo, de causa, de 
explicação e de 
contraste de maior 
frequência na 
formação de frases 
complexas. 

Usa, sempre, com 
intencionalidade, 
conectores de 
tempo, de causa, de 
explicação e de 
contraste de maior 
frequência na 
formação de frases 
complexas. 

 Conhece regras elementares de Não conhece regras Conhece algumas Conhece a maioria Conhece todas as 



ortografia e de pontuação (frase 
simples). 

elementares de 
ortografia nem de 
pontuação (frase 
simples). 

regras elementares 
de ortografia e de 
pontuação (frase 
simples). 

das regras 
elementares de 
ortografia e de 
pontuação (frase 
simples). 

regras elementares 
de ortografia e de 
pontuação (frase 
simples). 

EDUCAÇÃO 

LITERÁRIA 

(15%) 

 Lê obras literárias e textos da 
tradição popular manifestando 
ideias e emoções por eles geradas. 

Não lê obras literárias 
nem textos da 
tradição popular, não 
manifestando ideias 
e emoções por eles 
geradas. 

Lê, com dificuldade, 
obras literárias e 
textos da tradição 
popular, 
manifestando 
raramente ideias e 
emoções por eles 
geradas. 

Lê, com alguma 
facilidade, obras 
literárias e textos da 
tradição popular 
manifestando, quase 
sempre, ideias e 
emoções por eles 
geradas. 

Lê, com toda a 
facilidade, obras 
literárias e textos da 
tradição popular 
manifestando, 
sempre, ideias e 
emoções por eles 
geradas. 

 Revela apreço e curiosidade face 
aos textos ouvidos. 

Não revela apreço 
nem curiosidade face 
aos textos ouvidos. 

Revela algum apreço 
e alguma curiosidade 
face aos textos 
ouvidos. 

Revela, na maior 
parte das vezes, 
apreço e bastante 
curiosidade face aos 
textos ouvidos. 

Revela sempre 
apreço e curiosidade 
face aos textos 
ouvidos. 

 Reconhece rimas e outras 
repetições de sons em poemas, 
travalínguas e em outros textos 
ouvidos. 

Não reconhece rimas 
nem outras 
repetições de sons 
em poemas, 
travalínguas e em 
outros textos 
ouvidos. 

Reconhece algumas 
rimas e outras 
repetições de sons 
em poemas, 
travalínguas e em 
outros textos 
ouvidos. 

Reconhece a maior 
parte das rimas e 
outras repetições de 
sons em poemas, 
travalínguas e em 
outros textos 
ouvidos. 

Reconhece sempre 
rimas e outras 
repetições de sons 
em poemas, 
travalínguas e em 
outros textos 
ouvidos. 

 Compreende textos narrativos e 
poemas. 

Não compreende 
textos narrativos 
nem poemas. 

Compreende alguns 
textos narrativos e 
alguns poemas. 

Compreende a maior 
parte dos textos 
narrativos e dos 
poemas. 

Compreende sempre 
textos narrativos e 
poemas. 

 Antecipa o desenvolvimento da 
história por meio de inferências. 

Não antecipa o 
desenvolvimento da 
história por meio de 
inferências. 

Antecipa, algumas 
vezes, o 
desenvolvimento da 
história por meio de 
inferências. 

Antecipa, quase 
sempre, o 
desenvolvimento da 
história por meio de 
inferências. 

Antecipa, sempre, o 
desenvolvimento da 
história por meio de 
inferências. 

 Distingue ficção de não ficção e as 
motivações de leitura de uma e de 
outra. 

Não distingue ficção 
de não ficção nem as 
motivações de leitura 
de uma e de outra. 

Distingue, algumas 
vezes, ficção de não 
ficção e as 
motivações de leitura 

Distingue, algumas 
vezes, ficção de não 
ficção e as 
motivações de leitura 

Distingue, sempre, 
ficção de não ficção e 
as motivações de 
leitura de uma e de 



de uma e de outra. de uma e de outra. outra. 

 (Re)conta histórias.  
Não (re)conta 
histórias. 

(Re)conta algumas 
histórias. 

(Re)conta 
frequentemente 
histórias. 

(Re)conta sempre 
histórias. 

 Diz, de modo dramatizado, trava-
línguas, lengalengas e poemas 
memorizados, de modo a incluir 
treino da voz, dos gestos, das 
pausas, da entoação e expressão 
facial. 

Não diz, de modo 
dramatizado, trava-
línguas, lengalengas e 
poemas 
memorizados, de 
modo a incluir treino 
da voz, dos gestos, 
das pausas, da 
entoação e expressão 
facial. 

Diz, com dificuldade, 
de modo 
dramatizado, trava-
línguas, lengalengas e 
poemas 
memorizados, de 
modo a incluir treino 
da voz, dos gestos, 
das pausas, da 
entoação e expressão 
facial. 

Diz, com facilidade, 
de modo 
dramatizado, trava-
línguas, lengalengas e 
poemas 
memorizados, de 
modo a incluir treino 
da voz, dos gestos, 
das pausas, da 
entoação e expressão 
facial. 

Diz, com grande 
facilidade, de modo 
dramatizado, trava-
línguas, lengalengas e 
poemas 
memorizados, de 
modo a incluir treino 
da voz, dos gestos, 
das pausas, da 
entoação e expressão 
facial. 

 Identifica, justificando, 
personagens principais e 
coordenadas de tempo e de lugar. 

Não identifica, 
justificando, 
personagens 
principais nem 
coordenadas de 
tempo e de lugar. 

Identifica, 
justificando, com 
dificuldade, 
personagens 
principais e 
coordenadas de 
tempo e de lugar. 

Identifica, 
justificando, com 
facilidade 
personagens 
principais e 
coordenadas de 
tempo e de lugar. 

Identifica, 
justificando, sempre, 
personagens 
principais e 
coordenadas de 
tempo e de lugar. 

 Delimita os três grandes momentos 
da ação: situação inicial, 
desenvolvimento e situação final. 

Não delimita os três 
grandes momentos 
da ação: situação 
inicial, 
desenvolvimento e 
situação final. 

Delimita, com 
dificuldade, os três 
grandes momentos 
da ação: situação 
inicial, 
desenvolvimento e 
situação final. 

Delimita, com 
facilidade, os três 
grandes momentos 
da ação: situação 
inicial, 
desenvolvimento e 
situação final. 

Delimita, com grande 
facilidade, os três 
grandes momentos 
da ação: situação 
inicial, 
desenvolvimento e 
situação final. 

 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO / APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  PARA EDUCAÇÃO FÍSICA – 1.º ANO 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 
INSTRUMENTOS  
DE AVALIAÇÃO 

PERÍCIAS  

E 

MANIPULAÇÕES 

(30%) 

Realiza perícias e manipulações através de ações motoras 

básicas com aparelhos portáteis. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  

 Criativo/Expressivo (A, C, D, J) 

 Crítico/Analítico e Autoavaliador/Heteroavaliador 

(Transversal a todas as áreas) 

 

 Observação direta 

/ Registo em 

grelhas 

100% 

 

DESLOCAMENTOS 

E 

EQUILÍBRIOS 

(35%) 

Realiza em percursos deslocamentos e equilíbrios, no solo 

e em aparelhos. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  

 Criativo/Expressivo (A, C, D, J) 

 Crítico/Analítico e Autoavaliador/Heteroavaliador 

(Transversal a todas as áreas) 

JOGOS 
(35%) 

 Participa em jogos, cumprindo regras, selecionando e 

realizando com intencionalidade e oportunidade as 

ações características desses jogos. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

  Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Criativo/Expressivo (A, C, D, J) 

 Crítico/Analítico e Autoavaliador/Heteroavaliador 

(Transversal a todas as áreas) 

 

Nota: Este documento remete para o documento Aprendizagens Específicas de Educação Física – 1º Ano. 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO / APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PARA ESTUDO DO MEIO – 1.º ANO 

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 
INSTRUMENTOS  
DE AVALIAÇÃO 

SOCIEDADE 

 

 Conhecer datas e factos significativos da sua história 

individual que concorram para a construção do conhecimento 

de si próprio. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Fichas de 

Avaliação 40% 

 

 Observação 

direta do 

desempenho em 

contexto 

escolar 40% 

 

 

 Participação em 

projetos 10% 

 

 Trabalho de 

grupo 10% 

 

 

 

 

 Estabelecer relações de anterioridade, posterioridade e 

simultaneidade na descrição de situações do quotidiano e ou 

da sua história pessoal, numa linha do tempo, localizando-as 

no espaço, através de plantas, de mapas e do globo. 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Estabelecer relações de parentesco através de uma árvore 

genealógica simples, ou outros processos, até à terceira 

geração, reconhecendo que existem diferentes estruturas 

familiares, e que, no seio da família, os diferentes membros 

poderão desempenhar funções distintas. 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Relacionar as atividades exercidas por alguns membros da 

comunidade familiar ou local com as respetivas profissões. 
 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G). 

 Associar os principais símbolos nacionais (hino e bandeira) à 

sua nacionalidade, desenvolvendo o sentido de pertença. 
 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G). 

NATUREZA 
 

 Verifica alterações morfológicas que se vão operando ao 

longo das etapas da vida humana, comparando aspetos 

decorrentes de parâmetros como: sexo, idade, dentição, etc. 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I)  

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Identifica situações e comportamentos de risco para a saúde e 

segurança individual e coletiva em diversos contextos – casa, 

rua, escola e meio aquático - e propor medidas de proteção 

adequadas. 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Identifica os fatores que concorrem para o bem-estar físico e 

psicológico, individual e coletivo, desenvolvendo rotinas 

diárias de higiene pessoal, alimentar, do vestuário e dos 

espaços de uso coletivo. 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I)  

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Reconhece as implicações das condições atmosféricas diárias, 

no seu quotidiano. 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H)  

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 



 Reconhece a desigual repartição entre os continentes e os 

oceanos, localizando no globo terrestre as áreas emersas 

(continentes) e imersas (oceanos). 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I)  

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Localiza em mapas, por exemplo digitais, o local de 

nascimento, de residência, a sua escola e o itinerário entre 

ambas, compreendendo que o espaço pode ser representado. 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I)  

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Comunica ideias e conhecimentos relativos a lugares, regiões 

e acontecimentos, utilizando linguagem icónica e verbal, 

constatando a sua diversidade. 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Reconhece a existência de diversidade entre seres vivos de 

grupos diferentes e distingui-los de formas não vivas.  

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I)  

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Reconhece a importância do Sol para a existência de vida na 

Terra. Reconhecer que os seres vivos têm necessidades 

básicas, distintas, em diferentes fases do seu 

desenvolvimento. 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I)  

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

TECNOLOGIA 
 

 Reconhece que a tecnologia responde a necessidades e a 

problemas do quotidiano (rede elétrica, canalização de água, 

telecomunicações, etc.). 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Realiza experiências em condições de segurança, seguindo os 

procedimentos experimentais. 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Sabe manusear materiais e objetos do quotidiano, em 

segurança, explorando relações lógicas de forma e de função 

(tesoura, agrafador, furador, espremedor, sacarolhas, talheres, 

etc.). 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Identifica as propriedades de diferentes materiais (Ex.: forma, 

textura, cor, sabor, cheiro, brilho, flutuabilidade, 

solubilidade), agrupando-os de acordo com as suas 

características, e relacionando-os com as suas aplicações. 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Agrupa, monta, desmonta, liga sobrepõe etc., explorando 

objetos livremente. 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Identifica atividades humanas que envolvem transformações 

tecnológicas no mundo que o rodeia. 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

SOCIEDADE/ 
NATUREZA/ 

 Desenha mapas e itinerários simples de espaços do seu 

quotidiano, utilizando símbolos, cores ou imagens na 

identificação de elementos de referência. 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F)  

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 



TECNOLOGIA 
 

 Relaciona espaços da sua vivência com diferentes funções, 

estabelecendo relações de identidade com o espaço. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F)  

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

 Localiza, com base na observação direta e indireta, elementos 

naturais e humanos da paisagem do local onde vive, tendo 

como referência a posição do observador e de outros 

elementos da paisagem. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F)  

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

 Sabe colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, 

comprovar resultados e saber comunicar, reconhecendo como 

se constrói o conhecimento. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F)  

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

 Manifesta atitudes de respeito, de solidariedade, de 

cooperação, de responsabilidade, na relação com os que lhe 

são próximos. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F)  

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

 Sabe atuar em situações de emergência, recorrendo ao 

número europeu de emergência médica (112). 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F)  

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

 Manifesta atitudes positivas conducentes à preservação do 

ambiente próximo sendo capaz de apresentar propostas de 

intervenção, nomeadamente comportamentos que visem os 

três “R”. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F)  

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

 

Nota: Este documento remete para Aprendizagens Específicas. 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO / APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  PARA EXPRESSÕES ARTÍSTICAS – 1º ANO 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 
INSTRUMENTOS  
DE AVALIAÇÃO 

DRAMÁTICA/ 

TEATRO 

(25%) 

 

APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

 

 INTERPRETAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO  

 

EXPERIMENTAÇÃO 

E CRIAÇÃO 

 

 Identifica, em manifestações performativas, personagens, 
cenários, ambientes, situações cénicas, problemas e soluções 
da ação dramática. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Observação 
direta / Grelhas 
de registo 
100% 
 

 

 

 

 Reconhece diferentes formas de usar a voz (altura, ritmo, 
intensidade) e o corpo (postura, gestos, expressões faciais). 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Identifica, em manifestações performativas, personagens, 
cenários, ambientes, situações cénicas, problemas e soluções 
da ação dramática. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Reconhece diferentes formas de um ator usar a voz e o corpo 
para caracterizar personagens e ambiências. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Analisar os espetáculos/performances. 
 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Distingue o jogo dramático, da improvisação e representação.  Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 

 Exprime opiniões pessoais e estabelece relação entre 
acontecimentos da vida real e as situações dramáticas. 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 

 Explora possibilidades motoras e expressivas do corpo. 
 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J)  

 Autoavaliador (transversal às áreas)  

 Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, H) 

 Adequa as possibilidades expressivas da voz a diferentes 
contextos e situações de comunicação. 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J)  

 Autoavaliador (transversal às áreas) 

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Transformar objetos para obter efeitos distintos. 
 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J)  

 Autoavaliador (transversal às áreas)  

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Constrói personagens, em situações distintas e com 
diferentes finalidades. 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J)  

 Autoavaliador (transversal às áreas) 

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Produz, individualmente e em grupo, pequenas cenas 
dramáticas. 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J)  

 Autoavaliador (transversal às áreas) 

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 



MÚSICA 
(25%) 

 
EXPERIMENTAÇÃO 

E CRIAÇÃO 

 

INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

 

  

 

 
 

 Experimenta sons vocais de forma a conhecer as 
potencialidades da voz 

 Conhecedor/sabedor culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Explora diferentes fontes sonoras.  Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Improvisa, a solo ou em grupo, pequenas sequências 
melódicas, rítmicas ou harmónicas. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Interpreta rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a 
voz. 

 Criativo/Crítico/Analítico (A, B, C, D, G, J) 

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F)  

 Responsável/Autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Canta, a solo e em grupo, canções diversificadas. 

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F)  

 Responsável/Autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Experimenta, a solo e em grupo, instrumentos musicais, 
convencionais e não convencionais. 

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Participativo colaborador (B, C, D, E, F) 

Responsável/Autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Realiza sequências de movimentos corporais em contextos 
musicais diferenciados. 

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F)  

 Responsável/Autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Apresenta publicamente atividades artísticas em que se 
articula a música com outras áreas do conhecimento. 

 . Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Compara características rítmicas, melódicas, harmónicas e 
dinâmicas. 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Utiliza vocabulário e simbologias convencionais e não 
convencionais para descrever e comparar diversos tipos de 
sons e peças musicais. 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Partilha, com os pares, as músicas do seu quotidiano e debate 
sobre os diferentes tipos de música. 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

ARTES 
VISUAIS 

(25%) 
 

APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

 

 Observa os diferentes universos visuais. 
 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F) 

 Responsável/Autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Mobiliza a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, 
linha). 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Transforma os conhecimentos adquiridos comparando 
imagens e/ou os objetos. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J)  

 Criativo (A, C, D, J) 

 Dialoga sobre o que vê e sente. 
 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)  

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 



INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

 

 Expressas opiniões sobre as diferentes manifestações 
artísticas. 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 

 Capta a expressividade contida na linguagem das imagens 
e/ou outras narrativas visuais. 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 

 Seleciona técnicas e materiais ajustando-os à intenção 
expressiva das suas representações. 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Inventa soluções para a resolução de problemas no processo 
dos seus trabalhos plásticos. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Manifesta capacidades expressivas e criativas nas suas 
produções plásticas, evidenciando os conhecimentos e 
técnicas adquiridos. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Utiliza vários processos de registo de ideias e de 
planeamento. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Desenvolve projetos de trabalho multidisciplinares. 
 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Aprecia os seus trabalhos e dos seus colegas, mobilizando 
diferentes critérios de argumentação. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

DANÇA 
(25%) 

 
APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

 

 INTERPRETAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO  

 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

 

 Distingue diferentes possibilidades de movimentação do 
Corpo através de movimentos locomotores e não 
locomotores. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, H, I, J) 

 Criativo (A, C, D,H, J) 

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Adequa movimentos do corpo com estruturas rítmicas 
marcadas pelo professor integrando diferentes elementos do 
Tempo. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, H, I, J) 

 Criativo (A, C, D,H, J) 

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Utiliza movimentos do Corpo com diferentes Relações entre os 
diversos elementos do movimento, com os outros a par ou em 
grupo. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, H, I, J) 

 Criativo (A, C, D,H, J) 

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Identifica diferentes estilos e géneros de dança, através da 
observação de diversas manifestações do património artístico. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, H, I, J) 

 Criativo (A, C, D,H, J) 

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Reconhece os efeitos benéficos e valor do desempenho 
artístico sobre as experiências de dança. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, H, I, J) 

 Criativo (A, C, D,H, J) 

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Interpreta o seu papel coreográfico, através de um 
desempenho expressivo-formal. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, H, I, J) 

 Criativo (A, C, D,H, J) 

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F) 



 Recria sequências de movimentos a partir de temas. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, H, I, J) 

 Criativo (A, C, D,H, J) 

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F) 

 Constrói, de forma individual e/ou em grupo, sequências 
dançadas/pequenas coreografias a partir de estímulos vários, 
ações e/ou temas. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, H, I, J) 

 Criativo (A, C, D,H, J) 

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F) 

 Cria, de forma individual ou em grupo, pequenas sequências 
de movimento. 

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, H, I, J) 

 Criativo (A, C, D,H, J) 

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F) 

 

Nota: Este documento remete para o documento Aprendizagens Específicas para as Expressões Artísticas – 1º Ano. 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  / APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PARA MATEMÁTICA – 1.º ANO 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 
INSTRUMENTOS  
DE AVALIAÇÃO 

NÚMEROS 

E 

OPERAÇÕES 

(30%) 

 Lê e representa números até 100. 
 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

  

 Fichas de 

Avaliação 40% 

 

 Observação 

direta do 

desempenho em 

contexto 

escolar 40% 

 

 

 Participação em 

projetos 10% 

 

 Trabalho de 

grupo 10% 

 

 

 

 

 

 

 Identifica o valor posicional de um algarismo. 
 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 

 Efetua contagens progressivas e regressivas, com e sem 

recurso a materiais manipuláveis. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Reconhece e memoriza factos básicos das operações e 

calcular com os números inteiros. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)  

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Reconhece e utiliza diferentes representações para o 

mesmo número e relacioná-las. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J)  

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Compara e ordena números, e realizar estimativas 

plausíveis de quantidades e de somas e diferenças. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J)  

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Aplica estratégias na resolução de problemas com 

números naturais, em contextos matemáticos e não 

matemáticos. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J)  

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G 

  Criativo (A, C, D, J) 

 Reconhece e descreve regularidades em sequências e em 

tabelas numéricas. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J)  

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I)  

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Criativo (A, C, D, J) 



GEOMETRIA  
E 

MEDIDA 
(40%) 

 
LOCALIZAÇÃO E 

ORIENTAÇÃO NO 
ESPAÇO 

(20%) 
(Resolução de 

problemas/Raciocínio 

matemático/Comunicação 

matemática) 

 

FIGURAS E SÓLIDOS 
GEOMÉTRICOS  

(10%) 
(Resolução de 

problemas/Raciocínio 

matemático/Comunicação 

matemática)  

 

MEDIDA: 
COMPRIMENTO 

DINHEIRO  
(10%) 

(Resolução de 

problemas/Raciocínio 

matemático/Comunicação 

matemática) 

 Revela sentido de orientação. 
 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Identifica e compara sólidos geométricos. 
 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Identifica polígonos (triângulos, quadrados, retângulos) e 

círculos nesses sólidos. 

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Descreve figuras no plano, identificando as suas 

propriedades. Compõe e decompõe figuras planas, a partir 

de figuras dadas. 

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Compara e ordena objetos de acordo com a grandeza 

comprimento, identificando e utilizando unidades de 

medida. 

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Reconhece e relaciona entre si o valor das moedas e notas, 

e usá-los em contextos diversos. 

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J)  

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)) 

 Aplica estratégias na resolução de problemas envolvendo a 

visualização e a medida em contextos matemáticos e não 

matemáticos. 

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Criativo (A, C, D, J) 

REPRESENTAÇÃO 
E 

INTERPRETAÇÃO  
DE DADOS 

(20%) 
(Resolução de 

problemas/Raciocínio 

matemático/Comunicação 

matemática) 

 Representa e interpreta os dados. 

 Questionador (A, F, G, I, J)  

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

  Autoavaliador (transversal às áreas) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F)  

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Resolve problemas envolvendo a organização e tratamento 

de dados em contextos familiares variados. 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Autoavaliador (transversal às áreas) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F)  

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 



 Exprime, oralmente e por escrito, raciocínios, 

procedimentos e resultados baseando-se nos dados 

recolhidos e tratados. 

 Questionador (A, F, G, I, J)  

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Autoavaliador (transversal às áreas)  

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F)  

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 

Nota: Este documento remete para o documento Aprendizagens Específicas de Matemática – 1ºAno. 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO / APRENDIZAGENS ESSENCIAIS   PARA PORTUGUÊS – 1.º ANO 

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 
INSTRUMENTOS  
DE AVALIAÇÃO 

ORALIDADE 

(30%) 

 Sabe escutar e espera pela sua vez para falar e para interagir 

com adequação ao contexto, a diferentes finalidades para 

aprender e construir conhecimentos. 

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F) 

 Comunicador (A, B, D, E, H)  

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Fichas de 

Avaliação 40% 

 

 Observação 
direta do 
desempenho em 
contexto 
escolar 40% 

 

 

 Participação em 
projetos 10% 

 

 Trabalho de 
grupo 10% 

 

  

 Produz um discurso oral com coerência e correção. 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F) 

 Participa em atividades de expressão oral orientada, 

respeitando regras e papéis específicos. 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F) 

 Refere o essencial de um pequeno texto ouvido.  

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Solicita esclarecimentos acerca do que ouviu. 
 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Constrói frases com graus de complexidade crescente.  

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J)  

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J),  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Criativo (A, C, D, J) 

LEITURA 

(20%) 

 Lê pequenos textos narrativos, informativos e descritivos, 

poemas e banda desenhada. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J)  

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J)  

 Leitor (A, B, C, D, F, H, I)  

 Criativo (A, C, D) 

 Lê um texto com articulação e entoação. 
 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J)  

 Leitor (A, B, C, D, F, H, I)  

 Criativo (A, C, D) 

 Apropria-se de novos vocábulos relativos a temas do 

quotidiano, áreas do seu interesse e conhecimento do mundo. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/informado (A, B, G, I, J) 

  Questionador (A, F, G, I, J)  

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 



 Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

 Criativo (A, C, D) 

 Organiza os conhecimentos do texto. 
 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

 Relaciona o texto com conhecimentos anteriores. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J)  

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

 Criativo (A, C, D) 

 Desenvolve o conhecimento da ortografia. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

 Criativo (A, C, D) 

 Identifica o número de sílabas numa palavra. 
 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

 Faz corresponder as formas minúscula e maiúscula nas letras 

do alfabeto 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

 Identifica o alfabeto. 
 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

ESCRITA 

(20%) 

 Representa por escrito os fonemas através dos respetivos 

grafemas e dígrafos. 

 Conhecedor/sabedor/culto/ informado (A, B, G, I, J) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Escreve palavras de diferentes níveis de dificuldade e extensão 

silábica. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Escreve frases simples e textos curtos em escrita cursiva. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F) 

 Utiliza adequadamente os sinais de pontuação: ponto final, 

ponto de interrogação e ponto de exclamação. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Planeia, redige e revê textos curtos.  

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H)  

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F) 



 Elabora respostas escritas a questionários e a instruções. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Escreve legivelmente com correção. 
 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F) 

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Faz corresponder as formas minúscula e maiúscula da maioria 

das letras do alfabeto. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F) 

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

GRAMÁTICA 

(15%) 

 Identifica unidades da língua: palavras, sílabas, fonemas. 
 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

  Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Conhece regras gerais da flexão nominal e adjetival. 
 Conhecedor/sabedor/culto informado (A, B, G, I, J)  

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

  Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Verifica relações semânticas de semelhança e de oposição 

entre palavras. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J)  

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Usa com intencionalidade conectores de tempo, de causa, de 

explicação e de contraste de maior frequência na formação de 

frases complexas. 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Conhece regras elementares de ortografia e de pontuação 

(frase simples). 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J)  

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

EDUCAÇÃO 

LITERÁRIA 

(15%) 

 Lê obras literárias e textos da tradição popular manifestando 

ideias e emoções por eles geradas. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

  Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Revela apreço e curiosidade face aos textos ouvidos. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J)  

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I)  

 Criativo (A, C, D, J)  

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Leitor, (A, B, C, D, F, H, I) 

 Reconhece rimas e outras repetições de sons em poemas, 

travalínguas e em outros textos ouvidos. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

  Leitor, (A, B, C, D, F, H, I) 

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Compreende textos narrativos e poemas. 
 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J)  

 Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Antecipa o desenvolvimento da história por meio de  Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J)  



inferências.  Indagador/Investigador (C, D, F, H, I)  

 Criativo (A, C, D, J)  

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Comunicador (A, B, D, E, H)  

 Leitor (A, B, C, D, F, H, I)  

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Distingue ficção de não ficção e as motivações de leitura de 

uma e outra. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J)  

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Comunicador (A, B, D, E, H)  

 Leitor (A, B, C, D, F, H, I)  

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 (Re)conta histórias.  

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J)  

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J),  

 Comunicador (A, B, D, E, H)  

 Leitor (A, B, C, D, F, H, I)  

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Diz, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e 

poemas memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos 

gestos, das pausas, da entoação e expressão facial. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

  Comunicador (A, B, D, E, H)  

 Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Identifica, justificando, personagens principais e coordenadas 

de tempo e de lugar. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Comunicador (A, B, D, E, H)  

 Leitor, (A, B, C, D, F, H, I)  

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Delimita os três grandes momentos da ação: situação inicial, 

desenvolvimento e situação final. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Comunicador (A, B, D, E, H)  

 Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 

Nota: Este documento remete para o documento Aprendizagens Específicas de Português – 1.º Ano. 
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APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 2º Ano 
 
 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de Desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

PERÍCIAS 

E 

MANIPULAÇÕES 

(30%) 

 Realiza perícias e manipulações 
através de ações motoras básicas 
com aparelhos portáteis. 

Não realiza perícias 
nem manipulações 
através de ações 
motoras básicas com 
aparelhos portáteis. 

Realiza 
satisfatoriamente 
perícias e 
manipulações através 
de ações motoras 
básicas com 
aparelhos portáteis. 

Realiza bem perícias 
e manipulações 
através de ações 
motoras básicas com 
aparelhos portáteis. 

Realiza muito bem 
perícias e 
manipulações através 
de ações motoras 
básicas com 
aparelhos portáteis. 

DESLOCAMENTOS 

E 

EQUILÍBRIOS 

(35%) 

 Realiza em percursos 
deslocamentos e equilíbrios, no 
solo e em aparelhos. 

Não realiza, em 
percursos, 
deslocamentos e 
equilíbrios, no solo e 
em aparelhos. 

Realiza, com alguma 
dificuldade, em 
percursos, 
deslocamentos e 
equilíbrios, no solo e 
em aparelhos. 

Realiza, com 
facilidade, em 
percursos, 
deslocamentos e 
equilíbrios, no solo e 
em aparelhos. 

Realiza, com muita 
facilidade, em 
percursos, 
deslocamentos e 
equilíbrios, no solo e 
em aparelhos. 

JOGOS 
(35%) 

 Participa em jogos, cumprindo 
regras, selecionando e realizando 
com intencionalidade e 
oportunidade as ações 
características desses jogos. 

Não participa em 
jogos, não cumpre 
regras, selecionando 
e realizando com 
intencionalidade e 
oportunidade as 
ações características 
desses jogos. 

Participa, algumas 
vezes, em jogos, 
cumprindo certas 
regras, selecionando 
e realizando com 
intencionalidade e 
oportunidade as 
ações características 
desses jogos. 

Participa, muitas 
vezes, em jogos, 
cumprindo a maior 
parte das regras, 
selecionando e 
realizando com 
intencionalidade e 
oportunidade as 
ações características 
desses jogos. 

Participa sempre em 
jogos, cumprindo 
todas as regras, 
selecionando e 
realizando com 
intencionalidade e 
oportunidade as 
ações características 
desses jogos. 

 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DE ESTUDO DO MEIO – 2.º Ano 

 (Anexo 1) 

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de Desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociedade 
(25%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reconhecer a importância de 
fontes documentais na 
construção do conhecimento 
do seu passado pessoal e 
familiar (Registo de 
Nascimento, Cartão de 
Cidadão, Boletim Individual 
de Saúde, Registo de 
Vacinações, fotografias 
pessoais, álbuns, etc.). 

Ainda não reconhece a 
importância de fontes 
documentais na construção 
do conhecimento do seu 
passado pessoal e familiar. 

Reconhece 
satisfatoriamente a 
importância de fontes 
documentais na 
construção do 
conhecimento do seu 
passado pessoal e familiar. 

Reconhece bem a 
importância de fontes 
documentais na 
construção do 
conhecimento do seu 
passado pessoal e 
familiar 

Reconhece com 
facilidade a 
importância de fontes 
documentais na 
construção do 
conhecimento do seu 
passado pessoal e 
familiar. 

Reconhecer datas, factos e 
locais significativos para a 
história pessoal ou das 
pessoas que lhe são 
próximas, localizando-os em 
mapas ou plantas e numa 
linha de tempo. 

Ainda não reconhece 
datas, factos e locais 
significativos para a 
história pessoal ou das 
pessoas que lhe são 
próximas, localizando-
os em mapas ou 
plantas e numa linha 
de tempo. 

 

Reconhece 
satisfatoriamente 
datas, factos e locais 
significativos para a 
história pessoal ou 
das pessoas que lhe 
são próximas, 
localizando-os em 
mapas ou plantas e 
numa linha de 
tempo. 

 

Reconhece bem 
datas, factos e 
locais 
significativos 
para a história 
pessoal ou das 
pessoas que lhe 
são próximas, 
localizando-os 
em mapas ou 
plantas e numa 
linha de tempo. 

 

Reconhece com 
facilidade 
datas, factos e 
locais 
significativos 
para a história 
pessoal ou das 
pessoas que lhe 
são próximas, 
localizando-os 
em mapas ou 
plantas e numa 
linha de tempo. 

Relacionar instituições e serviços 
que contribuem para o bem-
estar das populações com as 
respetivas atividades e funções. 

 

Ainda não relaciona 
instituições e serviços que 
contribuem para o bem-
estar das populações com 
as respetivas atividades e 
funções. 

Relacionar 
satisfatoriamente 
instituições e serviços 
que contribuem para o 
bem-estar das 
populações com as 

Relaciona 
adequadamente 
instituições e 
serviços que 
contribuem para o 
bem-estar das 

Relaciona 
facilmente 
instituições e 
serviços que 
contribuem para o 
bem-estar das 



 
 
 
 
 
 

 

respetivas atividades e 
funções. 

 

populações com as 
respetivas 
atividades e 
funções. 

populações com as 
respetivas 
atividades e 
funções. 

Reconhecer a importância do 
diálogo, da negociação e do 
compromisso na resolução 
pacífica de situações de conflito. 

 

Ainda não reconhece a 
importância do diálogo, da 
negociação e do 
compromisso na resolução 
pacífica de situações de 
conflito. 

 

Reconhece 
satisfatoriamente a 
importância do diálogo, 
da negociação e do 
compromisso na 
resolução pacífica de 
situações de conflito. 

 

Reconhece bem a 
importância do 
diálogo, da 
negociação e do 
compromisso na 
resolução pacífica de 
situações de 
conflito. 

Reconhece 
facilmente a 
importância do 
diálogo, da 
negociação e do 
compromisso na 
resolução pacífica 
de situações de 
conflito. 

Reconhecer as múltiplas pertenças 
de cada pessoa a diferentes grupos e 
comunidades. 

Ainda não reconhece as 
múltiplas pertenças de cada 
pessoa a diferentes grupos e 
comunidades. 

 

Reconhece satisfatoriamente 
múltiplas pertenças de cada 
pessoa a diferentes grupos e 
comunidades. 

 

Reconhece bem as 
múltiplas pertenças de 
cada pessoa a 
diferentes grupos e 
comunidades. 

Reconhece facilmente 
as múltiplas pertenças 
de cada pessoa a 
diferentes grupos e 
comunidades. 

Reconhecer influências de outros 
países e culturas em diversos 
aspetos do seu dia-a-dia 
(alimentação, vestuário, música, 
comunicação, etc.). 

 

Ainda não reconhece 
influências de outros 
países e culturas em 
diversos aspetos do seu 
dia-a-dia. 

 

Reconhece 
satisfatoriamente 
influências de outros 
países e culturas em 
diversos aspetos do seu 
dia-a-dia. 

 

Reconhece bem 
influências de outros 
países e culturas em 
diversos aspetos do 
seu dia-a-dia. 

 

Reconhece 
facilmente 
influências de 
outros países e 
culturas em 
diversos aspetos do 
seu dia-a-dia. 

Valorizar a aplicação dos direitos 
consagrados na Convenção sobre 
os Direitos da Criança. 
 

Ainda não Valoriza a 
aplicação dos direitos 
consagrados na Convenção 
sobre os Direitos da 
Criança. 

 

Valoriza 
satisfatoriamente a 
aplicação dos direitos 
consagrados na 
Convenção sobre os 
Direitos da Criança. 

 

Valoriza 
adequadamente 
aplicação dos 
direitos consagrados 
na Convenção sobre 
os Direitos da 
Criança. 

Valoriza facilmente 
a aplicação dos 
direitos 
consagrados na 
Convenção sobre os 
Direitos da Criança. 

 

 
Natureza 

(25%) 

Distinguir os principais órgãos - 
coração, pulmões, estômago e 
rins – em representações do 
corpo humano, associando-os 
à sua principal função vital. 

Ainda não distingue os 
principais órgãos - 
coração, pulmões, 
estômago e rins – em 
representações do 

Distingue 
satisfatoriamente os 
principais órgãos - 
coração, pulmões, 
estômago e rins – em 

Distingue 
adequadamente 
os principais 
órgãos - coração, 
pulmões, 

Distinguir com 
facilidade 
principais órgãos 
- coração, 
pulmões, 



 corpo humano, 
associando-os à sua 
principal função vital. 

 

representações do 
corpo humano, 
associando-os à sua 
principal função vital. 

 

estômago e rins – 
em 
representações 
do corpo 
humano, 
associando-os à 
sua principal 
função vital. 

estômago e rins – 
em 
representações 
do corpo 
humano, 
associando-os à 
sua principal 
função vital. 

Associar os ossos e os músculos à 
posição, ao movimento e ao 
equilíbrio, reconhecendo que o 
seu bom funcionamento implica 
cuidados específicos (postura e 
atividade física). 

 

Ainda não associa os ossos e 
os músculos à posição, ao 
movimento e ao equilíbrio, 
reconhecendo que o seu 
bom funcionamento implica 
cuidados específicos. 

Associa satisfatoriamente 
os ossos e os músculos à 
posição, ao movimento e 
ao equilíbrio, 
reconhecendo que o seu 
bom funcionamento 
implica cuidados 
específicos. 

Associa 
adequadamente os 
ossos e os músculos à 
posição, ao 
movimento e ao 
equilíbrio, 
reconhecendo que o 
seu bom 
funcionamento 
implica cuidados 
específicos. 

Associa facilmente os 
ossos e os músculos à 
posição, ao 
movimento e ao 
equilíbrio, 
reconhecendo que o 
seu bom 
funcionamento 
implica cuidados 
específicos. 

Refletir sobre comportamentos e 
atitudes, vivenciados ou 
observados, que concorrem para 
o bem-estar físico e psicológico, 
individual e coletivo. 

 

Ainda não reflete sobre 
comportamentos e 
atitudes, vivenciados ou 
observados, que 
concorrem para o bem-
estar físico e psicológico, 
individual e coletivo. 

 

Reflete satisfatoriamente 
sobre comportamentos e 
atitudes, vivenciados ou 
observados, que 
concorrem para o bem-
estar físico e psicológico, 
individual e coletivo. 

 

Reflete 
adequadamente 
sobre 
comportamentos e 
atitudes, vivenciados 
ou observados, que 
concorrem para o 
bem-estar físico e 
psicológico, 
individual e coletivo. 

 

Reflete facilmente 
sobre 
comportamentos e 
atitudes, 
vivenciados ou 
observados, que 
concorrem para o 
bem-estar físico e 
psicológico, 
individual e 
coletivo. 

Reconhecer a importância da 
vacinação e do uso correto dos 
medicamentos, nomeadamente 
dos antibióticos. 
 

Ainda não reconhece a 
importância da vacinação 
e do uso correto dos 
medicamentos, 
nomeadamente dos 
antibióticos. 

 

Reconhece 
satisfatoriamente a 
importância da 
vacinação e do uso 
correto dos 
medicamentos, 
nomeadamente dos 

Reconhece bem a 
importância da 
vacinação e do uso 
correto dos 
medicamentos, 
nomeadamente 
dos antibióticos. 

Reconhece 
facilmente a 
importância da 
vacinação e do uso 
correto dos 
medicamentos, 
nomeadamente 



antibióticos.  dos antibióticos. 

Identificar situações e 
comportamentos de risco 
para a saúde e a segurança 
individual e coletiva, 
propondo medidas de 
prevenção e proteção 
adequadas. 

Ainda não identifica 
situações e 
comportamentos de 
risco para a saúde e a 
segurança individual e 
coletiva, propondo 
medidas de prevenção 
e proteção adequadas. 

Identifica 
satisfatoriamente 
situações e 
comportamentos de risco 
para a saúde e a segurança 
individual e coletiva, 
propondo medidas de 
prevenção e proteção 
adequadas. 

Identifica 
adequadamente 
situações e 
comportamentos de 
risco para a saúde e a 
segurança individual e 
coletiva, propondo 
medidas de prevenção 
e proteção 
adequadas. 

Identifica facilmente 
situações e 
comportamentos de 
risco para a saúde e a 
segurança individual 
e coletiva, propondo 
medidas de 
prevenção e proteção 
adequadas. 

Identificar símbolos informativos 
fundamentais para o consumidor, 
relacionados com a produção e a 
utilização de bens. 

 

 Ainda não identifica 
símbolos informativos 
fundamentais para o 
consumidor, relacionados 
com a produção e a 
utilização de bens. 

 

Identifica 
satisfatoriamente símbolos 
informativos fundamentais 
para o consumidor, 
relacionados com a 
produção e a utilização de 
bens. 

 

Identifica 
adequadamente 
símbolos informativos 
fundamentais para o 
consumidor, 
relacionados com a 
produção e a 
utilização de bens. 

Identifica facilmente 
símbolos informativos 
fundamentais para o 
consumidor, 
relacionados com a 
produção e a 
utilização de bens. 

Localizar Portugal, na Europa e 
no Mundo, em diferentes 
representações cartográficas, 
reconhecendo as suas fronteiras. 

 

Ainda não localiza 
Portugal, na Europa e no 
Mundo, em diferentes 
representações 
cartográficas, 
reconhecendo as suas 
fronteiras. 

 

Localiza 
satisfatoriamente 
Portugal, na Europa e no 
Mundo, em diferentes 
representações 
cartográficas, 
reconhecendo as suas 
fronteiras. 

 

Localiza 
adequadamente 
Portugal, na Europa 
e no Mundo, em 
diferentes 
representações 
cartográficas, 
reconhecendo as 
suas fronteiras. 

Localiza com 
facilidade Portugal, 
na Europa e no 
Mundo, em 
diferentes 
representações 
cartográficas, 
reconhecendo as 
suas fronteiras. 

Caracterizar os estados de 
tempo típicos das estações do 
ano em Portugal e a sua 
variabilidade. 

 

Ainda não caracteriza os 
estados de tempo típicos 
das estações do ano em 
Portugal e a sua 
variabilidade. 

 

Caracteriza 
satisfatoriamente os 
estados de tempo 
típicos das estações do 
ano em Portugal e a sua 
variabilidade. 

 

Caracteriza 
adequadamente os 
estados de tempo 
típicos das estações 
do ano em Portugal 
e a sua 
variabilidade. 

Caracteriza 
facilmente os 
estados de tempo 
típicos das 
estações do ano 
em Portugal e a 
sua variabilidade. 

Estabelecer a 
correspondência entre as 

Ainda não estabelece a 
correspondência entre 

Estabelece 
satisfatoriamente a 

Estabelece 
adequadamente 

Estabelecer a 
correspondência 



mudanças de estado físico 
(evaporação, condensação, 
solidificação, fusão) e as 
condições que as originam, 
com o ciclo da água. 

 

as mudanças de estado 
físico) e as condições 
que as originam, com o 
ciclo da água. 

 

correspondência 
entre as mudanças de 
estado físico) e as 
condições que as 
originam, com o ciclo 
da água. 

 

a 
correspondência 
entre as 
mudanças de 
estado físico) e 
as condições que 
as originam, com 
o ciclo da água. 

entre as 
mudanças de 
estado físico) e 
as condições 
que as originam, 
com o ciclo da 
água. 

 

Categorizar os seres vivos de 
acordo com semelhanças e 
diferenças observáveis (animais, 
tipos de: revestimento, 
alimentação, locomoção e 
reprodução; plantas: tipo de 
raiz, tipo de caule, forma da 
folha, folha caduca/persistente, 
cor da flor, fruto e semente, 
etc.). 

Ainda não categoriza os 
seres vivos de acordo 
com semelhanças e 
diferenças observáveis. 

 

Categoriza 
satisfatoriamente os 
seres vivos de acordo 
com semelhanças e 
diferenças observáveis. 

 

Categoriza 
adequadamente os 
seres vivos de 
acordo com 
semelhanças e 
diferenças 
observáveis. 

 

Categoriza 
facilmente os 
seres vivos de 
acordo com 
semelhanças e 
diferenças 
observáveis. 

 

Relacionar as características 
dos seres vivos (animais e 
plantas), com o seu habitat. 

 

 Ainda não relaciona as 
características dos 
seres vivos, com o seu 
habitat. 

 

Relaciona 
satisfatoriamente 
características dos 
seres vivos, com o seu 
habitat. 

 

Relaciona 
adequadamente 
as características 
dos seres vivos, 
com o seu 
habitat. 

 

Relaciona 
facilmente as 
características 
dos seres vivos, 
com o seu 
habitat. 

 

Relacionar ameaças à biodiversidade 
dos seres vivos com a necessidade de 
desenvolvimento de atitudes 
responsáveis face à Natureza. 

Ainda não relaciona 
ameaças à biodiversidade 
dos seres vivos com a 
necessidade de 
desenvolvimento de 
atitudes responsáveis face à 
Natureza. 

Relaciona 
satisfatoriamente ameaças 
à biodiversidade dos seres 
vivos com a necessidade 
de desenvolvimento de 
atitudes responsáveis face 
à Natureza. 

Relaciona 
adequadamente 
ameaças à 
biodiversidade dos 
seres vivos com a 
necessidade de 
desenvolvimento de 
atitudes responsáveis 
face à Natureza. 

Relaciona facilmente 
ameaças à 
biodiversidade dos 
seres vivos com a 
necessidade de 
desenvolvimento de 
atitudes responsáveis 
face à Natureza. 

Tecnologia 
(25%) 

Distinguir vantagens e 
desvantagens da utilização 
de recursos tecnológicos 

Ainda não distingue 
vantagens e 
desvantagens da 

Distingue 
satisfatoriamente 
vantagens e 

Distingue 
adequadament
e vantagens e 

Distingue 
facilmente 
vantagens e 



(analógicos e digitais) do 
seu quotidiano. 

 

utilização de recursos 
tecnológicos do seu 
quotidiano. 

 

desvantagens da 
utilização de 
recursos 
tecnológicos do seu 
quotidiano. 

 

desvantagens 
da utilização 
de recursos 
tecnológicos 
do seu 
quotidiano. 

desvantagens 
da utilização 
de recursos 
tecnológicos 
do seu 
quotidiano. 

Prever as transformações 
causadas pelo aquecimento e 
arrefecimento de materiais. 

 

Ainda não prevê as 
transformações 
causadas pelo 
aquecimento e 
arrefecimento de 
materiais. 

 

Prevê 
satisfatoriamente as 
transformações 
causadas pelo 
aquecimento e 
arrefecimento de 
materiais. 

 

Prevê 
adequadamente 
as 
transformações 
causadas pelo 
aquecimento e 
arrefecimento de 
materiais. 

Prevê facilmente 
as 
transformações 
causadas pelo 
aquecimento e 
arrefecimento de 
materiais. 

 

Sociedade/ 
Natureza/ 
Tecnologia 

(25%) 

Elaborar itinerários do 
quotidiano, em plantas 
simplificadas do seu meio, 
assinalando diferentes 
elementos naturais e 
humanos. 

 

Ainda não elabora 
itinerários do 
quotidiano, em 
plantas simplificadas 
do seu meio, 
assinalando 
diferentes elementos 
naturais e humanos. 

 

Elabora 
satisfatoriamente 
itinerários do 
quotidiano, em 
plantas 
simplificadas do 
seu meio, 
assinalando 
diferentes 
elementos naturais 
e humanos. 

 

Elabora 
adequadament
e itinerários do 
quotidiano, em 
plantas 
simplificadas 
do seu meio, 
assinalando 
diferentes 
elementos 
naturais e 
humanos. 

Elabora 
facilmente 
itinerários do 
quotidiano, 
em plantas 
simplificadas 
do seu meio, 
assinalando 
diferentes 
elementos 
naturais e 
humanos. 

Descrever elementos naturais 
e humanos do lugar onde vive 
através da recolha de 
informação em várias fontes 
documentais. 

 

Ainda não elabora 
itinerários do 
quotidiano, em 
plantas simplificadas 
do seu meio, 
assinalando 
diferentes elementos 
naturais e humanos. 

 

Elabora 
satisfatoriamente 
itinerários do 
quotidiano, em 
plantas 
simplificadas do 
seu meio, 
assinalando 
diferentes 
elementos naturais 

Elabora 
adequadament
e itinerários do 
quotidiano, em 
plantas 
simplificadas 
do seu meio, 
assinalando 
diferentes 
elementos 

Elabora 
facilmente 
itinerários do 
quotidiano, 
em plantas 
simplificadas 
do seu meio, 
assinalando 
diferentes 
elementos 



e humanos. 
 

naturais e 
humanos. 

naturais e 
humanos. 

Comunicar conhecimentos 
relativos a lugares, regiões e 
acontecimentos. 

 

Ainda não comunica 
conhecimentos relativos 
a lugares, regiões e 
acontecimentos. 

 

Comunica 
satisfatoriamente 
conhecimentos 
relativos a lugares, 
regiões e 
acontecimentos. 

Comunica 
adequadamente 
conhecimentos 
relativos a 
lugares, regiões e 
acontecimentos. 

Comunica 
facilmente 
conhecimentos 
relativos a 
lugares, regiões e 
acontecimentos. 

Representar lugares reais que lhes 
estão próximos no tempo e no 
espaço. 

Ainda não representa 
lugares reais que lhes 
estão próximos no tempo 
e no espaço. 

Representa 
satisfatoriamente 
lugares reais que lhes 
estão próximos no 
tempo e no espaço. 

Representa 
adequadamente 
lugares reais que 
lhes estão próximos 
no tempo e no 
espaço. 

Representa 
facilmente lugares 
reais que lhes estão 
próximos no tempo 
e no espaço. 
 

Reconhecer a existência de bens 
comuns à humanidade (água, ar, 
solo, etc.) e a necessidade da sua 
preservação. 

 

Ainda não reconhece a 
existência de bens comuns 
à humanidade e a 
necessidade da sua 
preservação. 

 

Reconhece 
satisfatoriamente a 
existência de bens 
comuns à humanidade e 
a necessidade da sua 
preservação. 

Reconhece 
adequadamente a 
existência de bens 
comuns à 
humanidade e a 
necessidade da sua 
preservação 

Reconhece 
facilmente a 
existência de bens 
comuns à 
humanidade e a 
necessidade da sua 
preservação 

Saber colocar questões sobre 
problemas ambientais 
existentes na localidade onde 
vive, nomeadamente 
relacionados com a água, a 
energia, os resíduos, o ar, os 
solos, apresentando propostas 
de intervenção. 

 

Ainda não sabe colocar 
questões sobre 
problemas ambientais 
existentes na localidade 
onde vive, 
nomeadamente 
relacionados com a água, 
a energia, os resíduos, o 
ar, os solos, 
apresentando propostas 
de intervenção. 

 

Sabe satisfatoriamente 
colocar questões sobre 
problemas ambientais 
existentes na localidade 
onde vive, 
nomeadamente 
relacionados com a 
água, a energia, os 
resíduos, o ar, os solos, 
apresentando propostas 
de intervenção. 

 

Sabe 
adequadamente 
colocar questões 
sobre problemas 
ambientais 
existentes na 
localidade onde 
vive, 
nomeadamente 
relacionados com a 
água, a energia, os 
resíduos, o ar, os 
solos, 
apresentando 
propostas de 
intervenção. 

Sabe com 
facilidade colocar 
questões sobre 
problemas 
ambientais 
existentes na 
localidade onde 
vive, 
nomeadamente 
relacionados com 
a água, a energia, 
os resíduos, o ar, 
os solos, 
apresentando 
propostas de 
intervenção. 



Saber colocar questões, 
levantar hipóteses, fazer 
inferências, comprovar 
resultados e saber 
comunicar, reconhecendo 
como se constrói o 
conhecimento. 

 

Ainda não sabe 
colocar questões, 
levantar hipóteses, 
fazer inferências, 
comprovar resultados 
e saber comunicar, 
reconhecendo como 
se constrói o 
conhecimento. 

 

Sabe 
satisfatoriamente 
colocar questões, 
levantar hipóteses, 
fazer inferências, 
comprovar 
resultados e saber 
comunicar, 
reconhecendo como 
se constrói o 
conhecimento. 

 

Sabe 
adequadamente 
colocar 
questões, 
levantar 
hipóteses, fazer 
inferências, 
comprovar 
resultados e 
saber 
comunicar, 
reconhecendo 
como se 
constrói o 
conhecimento. 

Sabe com 
facilidade 
colocar 
questões, 
levantar 
hipóteses, fazer 
inferências, 
comprovar 
resultados e 
saber 
comunicar, 
reconhecendo 
como se 
constrói o 
conhecimento. 

Comparar meios de comunicação e 
informação, atribuindo- lhes 
relevância pessoal e social. 

Ainda não compara meios 
de comunicação e 
informação, atribuindo-lhes 
relevância pessoal e social. 

Compara satisfatoriamente 
meios de comunicação e 
informação, atribuindo-
lhes relevância pessoal e 
social. 

Compara 
adequadamente meios 
de comunicação e 
informação, atribuindo-
lhes relevância pessoal 
e social. 

Compara com 
facilidade meios de 
comunicação e 
informação, atribuindo-
lhes relevância pessoal 
e social. 

 
 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS PARA AS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS – 2º Ano 
 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de Desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

DRAMÁTICA/ 

TEATRO 

(25%) 

 

APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

 

 INTERPRETAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO  

 

EXPERIMENTAÇÃO 

E CRIAÇÃO 

 

 Identifica, em manifestações 
performativas, personagens, 
cenários, ambientes, 
situações cénicas, 
problemas e soluções da 
ação dramática. 

 Não identifica em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática. 

Identifica, com alguma 
dificuldade, em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática 

Identifica, facilmente, em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática 

Identifica, sempre, em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática 

 Reconhece diferentes 
formas de usar a voz (altura, 
ritmo, intensidade) e o 
corpo (postura, gestos, 
expressões faciais). 

Não reconhece diferentes 
formas de usar a voz 
(altura, ritmo, 
intensidade) e o corpo 
(postura, gestos, 
expressões faciais). 

Reconhece, com 
dificuldade, diferentes 
formas de usar a voz 
(altura, ritmo, 
intensidade) e o corpo 
(postura, gestos, 
expressões faciais). 

Reconhece, facilmente, 
diferentes formas de usar 
a voz (altura, ritmo, 
intensidade) e o corpo 
(postura, gestos, 
expressões faciais). 

Reconhece, sempre, 
diferentes formas de usar 
a voz (altura, ritmo, 
intensidade) e o corpo 
(postura, gestos, 
expressões faciais). 

 Identifica, em manifestações 
performativas, personagens, 
cenários, ambientes, 
situações cénicas, 
problemas e soluções da 
ação dramática. 

Não identifica, em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática. 

Identifica, com 
dificuldade, em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática. 

Identifica, facilmente em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática. 

Identifica, sempre, em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática. 

 Reconhece diferentes 
formas de um ator usar a 
voz e o corpo para 
caracterizar personagens e 
ambiências. 

Não reconhece diferentes 
formas de um ator usar a 
voz e o corpo para 
caracterizar personagens 
e ambiências 

Reconhece, com 
dificuldade, diferentes 
formas de um ator usar a 
voz e o corpo para 
caracterizar personagens 
e ambiências 

Reconhece, facilmente, 
diferentes formas de um 
ator usar a voz e o corpo 
para caracterizar 
personagens e ambiências 

Reconhece, sempre, 
diferentes formas de um 
ator usar a voz e o corpo 
para caracterizar 
personagens e ambiências 



 Analisa os 
espetáculos/performances. 

Não analisa os 
espetáculos/performances 

Analisa, algumas vezes, os 
espetáculos/performances 

Analisa, a maior parte das 
vezes, os 
espetáculos/performances 

Analisa, sempre, os 
espetáculos/performances 

 Distingue o jogo dramático, 
da improvisação e 
representação. 

Não distingue o jogo 
dramático, da 
improvisação e 
representação 

Distingue, algumas vezes, 
o jogo dramático, da 
improvisação e 
representação 

Distingue, a maior parte 
das vezes, o jogo 
dramático, da 
improvisação e 
representação 

Distingue, sempre, o jogo 
dramático, da 
improvisação e 
representação 

 Exprime opiniões pessoais e 
estabelece relação entre 
acontecimentos da vida real 
e as situações dramáticas. 

Não exprime opiniões 
pessoais e estabelece 
relação entre 
acontecimentos da vida 
real e as situações 
dramáticas 

Raramente exprime 
opiniões pessoais e 
estabelece relação entre 
acontecimentos da vida 
real e as situações 
dramáticas 

Exprime, frequentemente, 
opiniões pessoais e 
estabelece relação entre 
acontecimentos da vida 
real e as situações 
dramáticas 

Exprime, sempre, opiniões 
pessoais e estabelece 
relação entre 
acontecimentos da vida 
real e as situações 
dramáticas 

 Explora possibilidades 
motoras e expressivas do 
corpo. 

Nunca explora 
possibilidades motoras e 
expressivas do corpo 

Raramente explora 
possibilidades motoras e 
expressivas do corpo 

Explora, frequentemente, 
possibilidades motoras e 
expressivas do corpo 

Explora, sempre, 
possibilidades motoras e 
expressivas do corpo 

 Adequa as possibilidades 
expressivas da voz a 
diferentes contextos e 
situações de comunicação. 

Nunca adequa as 
possibilidades expressivas 
da voz a diferentes 
contextos e situações de 
comunicação 

Raramente adequa as 
possibilidades expressivas 
da voz a diferentes 
contextos e situações de 
comunicação 

Adequa, frequentemente, 
as possibilidades 
expressivas da voz a 
diferentes contextos e 
situações de comunicação 

Adequa, sempre, as 
possibilidades expressivas 
da voz a diferentes 
contextos e situações de 
comunicação 

 Transforma objetos para 
obter efeitos distintos. 

Nunca transforma objetos 
para obter efeitos 
distintos 

Raramente transforma 
objetos para obter efeitos 
distintos 

Transforma, a maioria das 
vezes, objetos para obter 
efeitos distintos 

Transforma, sempre, 
objetos para obter efeitos 
distintos 

 Constrói personagens, em 
situações distintas e com 
diferentes finalidades. 

Nunca constrói 
personagens, em 
situações distintas e com 
diferentes finalidades 

Raramente constrói 
personagens, em 
situações distintas e com 
diferentes finalidades 

Constrói, a maior parte 
das vezes, personagens, 
em situações distintas e 
com diferentes finalidades 

Constrói, sempre, 
personagens, em 
situações distintas e com 
diferentes finalidades 

 Produz, individualmente e 
em grupo, pequenas cenas 
dramáticas. 

Não produz, 
individualmente e em 
grupo, pequenas cenas 
dramáticas 

Raramente, produz, 
individualmente e em 
grupo, pequenas cenas 
dramáticas 

Produz, frequentemente, 
individualmente e em 
grupo, pequenas cenas 
dramáticas 

Produz, sempre, 
individualmente e em 
grupo, pequenas cenas 
dramáticas 

MÚSICA 
(25%) 

 
EXPERIMENTAÇÃO 

 Experimenta sons vocais de 
forma a conhecer as 
potencialidades da voz 

Nunca experimenta sons 
vocais de forma a 
conhecer as 
potencialidades da voz 

Raramente experimenta 
sons vocais de forma a 
conhecer as 
potencialidades da voz 

Experimenta, 
frequentemente, sons 
vocais de forma a 
conhecer as 
potencialidades da voz 

Experimenta, sempre, 
sons vocais de forma a 
conhecer as 
potencialidades da voz 



E CRIAÇÃO 

 

INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

 

 Explora diferentes fontes 
sonoras. 

Nunca explora diferentes 
fontes sonoras 

Raramente explora 
diferentes fontes sonoras 

Explora, frequentemente, 
diferentes fontes sonoras 

Explora, sempre, 
diferentes fontes sonoras 

 Improvisa, a solo ou em 
grupo, pequenas sequências 
melódicas, rítmicas ou 
harmónicas. 

 Nunca improvisa, a solo 
ou em grupo, pequenas 
sequências melódicas, 
rítmicas ou harmónicas  

 Raramente improvisa, a 
solo ou em grupo, 
pequenas sequências 
melódicas, rítmicas ou 
harmónicas 

Improvisa, 
frequentemente, a solo ou 
em grupo, pequenas 
sequências melódicas, 
rítmicas ou harmónicas 

Improvisa, sempre, a solo 
ou em grupo, pequenas 
sequências melódicas, 
rítmicas ou harmónicas 

 Interpreta rimas, trava-
línguas, lengalengas, etc., 
usando a voz. 

Nunca interpreta rimas, 
trava línguas, lengalengas, 
etc., usando a voz 

Raramente interpreta 
rimas, trava línguas, 
lengalengas, etc., usando 
a voz 

Interpreta, a maioria das 
vezes, rimas, trava línguas, 
lengalengas, etc., usando 
a voz 

Interpreta, sempre, rimas, 
trava línguas, lengalengas, 
etc., usando a voz 

 Canta, a solo e em grupo, 
canções diversificadas. 

 Nunca canta, a solo e em 
grupo, canções 
diversificadas 

Raramente canta, a solo e 
em grupo, canções 
diversificadas 

Canta, a maioria das 
vezes, a solo e em grupo, 
canções diversificadas 

Canta, sempre, a solo e 
em grupo, canções 
diversificadas 

 Experimenta, a solo e em 
grupo, instrumentos 
musicais, convencionais e 
não convencionais. 

Nunca experimenta, a solo 
e em grupo, instrumentos 
musicais, convencionais e 
não convencionais 

Raramente experimenta, a 
solo e em grupo, 
instrumentos musicais, 
convencionais e não 
convencionais 

Experimenta, 
frequentemente, a solo e 
em grupo, instrumentos 
musicais, convencionais e 
não convencionais 

Experimenta, sempre, a 
solo e em grupo, 
instrumentos musicais, 
convencionais e não 
convencionais 

 Realiza sequências de 
movimentos corporais em 
contextos musicais 
diferenciados. 

Não realiza sequências de 
movimentos corporais em 
contextos musicais 
diferenciados 

Realiza, com dificuldade, 
sequências de 
movimentos corporais em 
contextos musicais 
diferenciados 

Realiza, facilmente, 
sequências de 
movimentos corporais em 
contextos musicais 
diferenciados 

Realiza, muito bem, 
sequências de 
movimentos corporais em 
contextos musicais 
diferenciados 

 Apresenta publicamente 
atividades artísticas em que 
se articula a música com 
outras áreas do 
conhecimento. 

Nunca apresenta 
publicamente atividades 
artísticas em que se 
articula a música com 
outras áreas do 
conhecimento 

Raramente apresenta 
publicamente atividades 
artísticas em que se 
articula a música com 
outras áreas do 
conhecimento 

Apresenta, a maioria das 
vezes, publicamente 
atividades artísticas em 
que se articula a música 
com outras áreas do 
conhecimento 

Apresenta, sempre, 
publicamente atividades 
artísticas em que se 
articula a música com 
outras áreas do 
conhecimento 

 Compara características 
rítmicas, melódicas, 
harmónicas e dinâmicas. 

Nunca compara 
características rítmicas, 
melódicas, harmónicas e 
dinâmicas 

Raramente compara 
características rítmicas, 
melódicas, harmónicas e 
dinâmicas 

Compara, a maioria das 
vezes, características 
rítmicas, melódicas, 
harmónicas e dinâmicas 

Compara, sempre, 
características rítmicas, 
melódicas, harmónicas e 
dinâmicas 

 Utiliza vocabulário e 
simbologias convencionais e 
não convencionais para 
descrever e comparar 

Nunca utiliza vocabulário 
e simbologias 
convencionais e não 
convencionais para 

Raramente utiliza 
vocabulário e simbologias 
convencionais e não 
convencionais para 

Utiliza, frequentemente, 
vocabulário e simbologias 
convencionais e não 
convencionais para 

Utiliza, sempre, 
vocabulário e simbologias 
convencionais e não 
convencionais para 



diversos tipos de sons e 
peças musicais. 

descrever e comparar  descrever e comparar  descrever e comparar  descrever e comparar  

 Partilha, com os pares, as 
músicas do seu quotidiano e 
debate sobre os diferentes 
tipos de música. 

Nunca partilha, com os 
pares, as músicas do seu 
quotidiano e não debate 
sobre os diferentes tipos 
de música. 

Raramente partilha, com 
os pares, as músicas do 
seu quotidiano e 
raramente debate sobre 
os diferentes tipos de 
música. 

Partilha, frequentemente, 
com os pares, as músicas 
do seu quotidiano e 
debate a maioria das 
vezes sobre os diferentes 
tipos de música. 

Partilha, sempre, com os 
pares, as músicas do seu 
quotidiano e debate 
sempre sobre os 
diferentes tipos de 
música. 

ARTES 
VISUAIS 
(25%) 
 
APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

 

INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 
 

 Observa os diferentes 
universos visuais. 

Ainda não consegue 
observar os diferentes 
universos visuais. 

Consegue observar os 
diferentes universos 
visuais de forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentemente observar 
os diferentes universos 
visuais. 

Consegue sempre 
observar os diferentes 
universos visuais. 

 Mobiliza a linguagem 
elementar das artes visuais 
(cor, forma, linha). 

Ainda não consegue 
mobilizar a linguagem 
elementar das artes 
visuais. 

Consegue mobilizar a 
linguagem elementar das 
artes visuais de forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentemente mobilizar 
a linguagem elementar 
das artes visuais. 

Consegue sempre 
mobilizar a linguagem 
elementar das artes 
visuais. 

 Transforma os 
conhecimentos adquiridos 
comparando imagens e/ou 
os objetos. 

Ainda não consegue 
transformar os 
conhecimentos adquiridos 
comparando imagens 
e/ou os objetos. 

Consegue transformar os 
conhecimentos adquiridos 
comparando imagens 
e/ou os objetos de forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentemente 
transformar os 
conhecimentos adquiridos 
comparando imagens 
e/ou os objetos. 

Consegue sempre 
transformar os 
conhecimentos adquiridos 
comparando imagens 
e/ou os objetos. 

 Dialoga sobre o que vê e 
sente. 

Ainda não consegue 
dialogar sobre o que vê e 
sente. 

Consegue dialogar sobre o 
que vê e sente de forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentemente dialogar 
sobre o que vê e sente. 

Consegue sempre dialogar 
sobre o que vê e sente. 

 Expressas opiniões sobre as 
diferentes manifestações 
artísticas. 

Ainda não consegue 
expressar opiniões sobre 
as diferentes 
manifestações artísticas. 

Consegue expressar 
opiniões sobre as 
diferentes manifestações 
artísticas de forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentemente expressar 
opiniões sobre as 
diferentes manifestações 
artísticas. 

Consegue sempre 
expressar opiniões sobre 
as diferentes 
manifestações artísticas. 

 Capta a expressividade 
contida na linguagem das 
imagens e/ou outras 
narrativas visuais. 

Ainda não consegue 
captar a expressividade 
contida na linguagem das 
imagens e/ou outras 
narrativas visuais. 

Consegue captar a 
expressividade contida na 
linguagem das imagens 
e/ou outras narrativas 
visuais de forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentemente captar a 
expressividade contida na 
linguagem das imagens 
e/ou outras narrativas 
visuais. 

Consegue sempre captar a 
expressividade contida na 
linguagem das imagens 
e/ou outras narrativas 
visuais. 

 Seleciona técnicas e 
materiais ajustando-os à 

Ainda não consegue 
selecionar técnicas nem 

Consegue selecionar 
técnicas e materiais 

Consegue 
frequentemente 

Consegue sempre 
selecionar técnicas e 



intenção expressiva das suas 
representações. 

materiais ajustando-os à 
intenção expressiva das 
suas representações. 

ajustando-os à intenção 
expressiva das suas 
representações de forma 
satisfatória. 

selecionar técnicas e 
materiais ajustando-os à 
intenção expressiva das 
suas representações.   

materiais ajustando-os à 
intenção expressiva das 
suas representações. 

 Inventa soluções para a 
resolução de problemas no 
processo dos seus trabalhos 
plásticos. 

Ainda não consegue 
inventar soluções para a 
resolução de problemas 
no processo dos seus 
trabalhos plásticos. 

Consegue inventar 
soluções para a resolução 
de problemas no processo 
dos seus trabalhos 
plásticos de forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentemente inventar 
soluções para a resolução 
de problemas no processo 
dos seus trabalhos 
plásticos. 

Consegue sempre inventar 
soluções para a resolução 
de problemas no processo 
dos seus trabalhos 
plásticos. 

 Manifesta capacidades 
expressivas e criativas nas 
suas produções plásticas, 
evidenciando os 
conhecimentos e técnicas 
adquiridos. 

Ainda não consegue 
manifestar capacidades 
expressivas e criativas nas 
suas produções plásticas, 
nem evidenciar os 
conhecimentos e técnicas 
adquiridos. 

Consegue manifestar 
capacidades expressivas e 
criativas nas suas 
produções plásticas, 
evidenciando os 
conhecimentos e técnicas 
adquiridos de forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentemente 
manifestar capacidades 
expressivas e criativas nas 
suas produções plásticas, 
evidenciando os 
conhecimentos e técnicas 
adquiridos. 

Consegue sempre 
manifestar capacidades 
expressivas e criativas nas 
suas produções plásticas, 
evidenciando os 
conhecimentos e técnicas 
adquiridos. 

 Utiliza vários processos de 
registo de ideias e de 
planeamento. 

Ainda não consegue 
utilizar vários processos 
de registo de ideias e de 
planeamento. 

Consegue utilizar vários 
processos de registo de 
ideias e de planeamento 
de forma satisfatória. 

Consegue 
frequentemente utilizar 
vários processos de 
registo de ideias e de 
planeamento.  

Consegue sempre utilizar 
vários processos de 
registo de ideias e de 
planeamento. 

 Desenvolve projetos de 
trabalho multidisciplinares. 

Ainda não consegue 
desenvolver projetos de 
trabalho 
multidisciplinares.  

Consegue desenvolver 
projetos de trabalho 
multidisciplinares de 
forma satisfatória. 

Consegue 
frequentemente 
desenvolver projetos de 
trabalho 
multidisciplinares. 

Consegue sempre 
desenvolver projetos de 
trabalho 
multidisciplinares. 

 Aprecia os seus trabalhos e 
dos seus colegas, 
mobilizando diferentes 
critérios de argumentação. 

Ainda não consegue 
apreciar os seus trabalhos 
e dos seus colegas nem 
mobilizar diferentes 
critérios de 
argumentação. 

Consegue apreciar os seus 
trabalhos e dos seus 
colegas, mobilizando 
diferentes critérios de 
argumentação de forma 
satisfatória. 

Consegue, 
frequentemente, apreciar 
os seus trabalhos e dos 
seus colegas, mobilizando 
diferentes critérios de 
argumentação. 

Consegue sempre apreciar 
os seus trabalhos e dos 
seus colegas, mobilizando 
diferentes critérios de 
argumentação. 

DANÇA 
(25%) 
 

 Distingue diferentes 
possibilidades de 
movimentação do Corpo 
através de movimentos 

Não distingue diferentes 
possibilidades de 
movimentação do Corpo 
através de movimentos 

Distingue algumas 
possibilidades de 
movimentação do Corpo 
através de movimentos 

Distingue frequentemente 
e adequadamente 
diferentes possibilidades 
de movimentação do 

Distingue sempre 
diferentes possibilidades 
de movimentação do 
Corpo através de 



APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

 

INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 
 

locomotores e não 
locomotores. 

locomotores e não 
locomotores. 

locomotores e não 
locomotores. 

Corpo através de 
movimentos locomotores 
e não locomotores. 

movimentos locomotores 
e não locomotores. 

 Adequa movimentos do 
corpo com estruturas 
rítmicas marcadas pelo 
professor integrando 
diferentes elementos do 
Tempo. 

Não adequa movimentos 
do corpo com estruturas 
rítmicas marcadas pelo 
professor integrando 
diferentes elementos do 
Tempo. 

Adequa alguns 
movimentos do corpo 
com estruturas rítmicas 
marcadas pelo professor 
integrando diferentes 
elementos do Tempo. 

Adequa de forma 
adequada movimentos do 
corpo com estruturas 
rítmicas marcadas pelo 
professor integrando 
diferentes elementos do 
Tempo. 

Adequa sempre e com 
entusiasmo movimentos 
do corpo com estruturas 
rítmicas marcadas pelo 
professor integrando 
diferentes elementos do 
Tempo. 

 Utiliza movimentos do Corpo 
com diferentes Relações 
entre os diversos elementos 
do movimento, com os 
outros a par ou em grupo. 

Não utiliza movimentos 
do Corpo com diferentes 
Relações entre os diversos 
elementos do movimento, 
com os outros a par ou em 
grupo. 

Utiliza alguns movimentos 
do Corpo com diferentes 
Relações entre os diversos 
elementos do movimento, 
com os outros a par ou em 
grupo. 

 Utiliza frequentemente e 
adequadamente 
movimentos do Corpo 
com diferentes Relações 
entre os diversos 
elementos do movimento, 
com os outros a par ou em 
grupo. 

 Utiliza sempre e com 
facilidade movimentos do 
Corpo com diferentes 
Relações entre os diversos 
elementos do movimento, 
com os outros a par ou em 
grupo. 

 Identifica diferentes estilos e 
géneros de dança, através da 
observação de diversas 
manifestações do património 
artístico. 

Não identifica os 
diferentes estilos e 
géneros de dança, através 
da observação de diversas 
manifestações do 
património artístico. 

 Identifica alguns estilos e 
géneros de dança, através 
da observação de diversas 
manifestações do 
património artístico. 

 Identifica, 
frequentemente e de 
forma adequada, os 
diferentes estilos e 
géneros de dança, através 
da observação de diversas 
manifestações do 
património artístico. 

Identifica sempre e com 
correção diferentes estilos 
e géneros de dança, 
através da observação de 
diversas manifestações do 
património artístico. 

 Reconhece os efeitos 
benéficos e valor do 
desempenho artístico sobre 
as experiências de dança. 

Não reconhece os efeitos 
benéficos e valor do 
desempenho artístico 
sobre as experiências de 
dança. 

Reconhece alguns efeitos 
benéficos e valor do 
desempenho artístico 
sobre as experiências de 
dança. 

Reconhece 
frequentemente e 
adequadamente os efeitos 
benéficos e valor do 
desempenho artístico 
sobre as experiências de 
dança. 

Reconhece sempre os 
efeitos benéficos e valor 
do desempenho artístico 
sobre as experiências de 
dança. 

 Interpreta o seu papel 
coreográfico, através de um 
desempenho expressivo-
formal. 

Não interpreta o seu papel 
coreográfico, através de 
um desempenho 
expressivo - formal. 

Interpreta, por vezes, o 
seu papel coreográfico, 
através de um 
desempenho expressivo - 
formal. 

Interpreta, 
frequentemente e de 
forma adequada, o seu 
papel coreográfico, 
através de um 

Interpreta sempre o seu 
papel coreográfico, 
através de um 
desempenho expressivo - 
formal. 



desempenho expressivo - 
formal. 

 Recria sequências de 
movimentos a partir de 
temas. 

 Não recria sequências de 
movimentos a partir de 
temas. 

Recria algumas sequências 
de movimentos a partir de 
temas. 

Recria frequentemente e 
adequadamente 
sequências de 
movimentos a partir de 
temas. 

Recria sempre e com 
facilidade sequências de 
movimentos a partir de 
temas. 

 Constrói, de forma individual 
e/ou em grupo, sequências 
dançadas/pequenas 
coreografias a partir de 
estímulos vários, ações e/ou 
temas. 

Não constrói, de forma 
individual e/ou em grupo, 
sequências 
dançadas/pequenas 
coreografias a partir de 
estímulos vários, ações 
e/ou temas. 

Constrói, por vezes, de 
forma individual e/ou em 
grupo, sequências 
dançadas/pequenas 
coreografias a partir de 
estímulos vários, ações 
e/ou temas. 

Constrói frequentemente 
e adequadamente, de 
forma individual e/ou em 
grupo, sequências 
dançadas/pequenas 
coreografias a partir de 
estímulos vários, ações 
e/ou temas. 

Constrói sempre, de 
forma individual e/ou em 
grupo, sequências 
dançadas/pequenas 
coreografias a partir de 
estímulos vários, ações 
e/ou temas. 

 Cria, de forma individual ou 
em grupo, pequenas 
sequências de movimento. 

Não cria, de forma 
individual ou em grupo, 
pequenas sequências de 
movimento. 

 Cria por vezes, de forma 
individual ou em grupo, 
pequenas sequências de 
movimento. 

Cria, frequentemente e de 
forma adequada, de 
forma individual ou em 
grupo, pequenas 
sequências de 
movimento. 

Cria sempre, com 
facilidade, de forma 
individual ou em grupo, 
pequenas sequências de 
movimento. 

 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DE 

 MATEMÁTICA– 2.º Ano 

(Anexo 1) 

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de Desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Números e 
operações 

(35%) 

 Ler e representar números no 

sistema de numeração decimal 

até 1000 e identificar o valor 

posicional de um algarismo. 

Ainda não consegue ler 
e representar números 
no sistema de 
numeração decimal até 
1000 e nem identificar o 
valor posicional de um 
algarismo. 

Consegue ler e 
representar números no 
sistema de numeração 
decimal até 1000 e 
identificar o valor 
posicional de um 
algarismo mas nem 
sempre. 

Consegue 
frequentemente/adequadamente 
ler e representar números no 
sistema de numeração decimal 
até 1000 e identificar o valor 
posicional de um algarismo. 

Consegue sempre ler e 
representar números no 
sistema de numeração 
decimal até 1000 e 
identificar o valor 
posicional de um 
algarismo. 

 Identificar e dar exemplos de 
números pares e ímpares. 

Ainda não consegue 
identificar e nem dar 
exemplos de números 
pares e ímpares. 

Consegue identificar e 
dar exemplos de 
números pares e 
ímpares mas nem 
sempre. 

Consegue 
frequentemente/adequadamente 
identificar e dar exemplos de 
números pares e ímpares 

Consegue sempre 
identificar e dar 
exemplos de números 
pares e ímpares 

 Reconhecer e memorizar factos 

básicos das operações e calcular 

com os números inteiros não 

negativos recorrendo à 

representação horizontal do 

cálculo, em diferentes situações e 

usando diversas estratégias que 

mobilizem relações numéricas e 

propriedades das operações. 

Ainda não consegue 
reconhecer  e nem 
memorizar factos 
básicos das operações e 
nem calcular com os 
números inteiros não 
negativos recorrendo à 
representação 
horizontal do cálculo, 
em diferentes situações 
e usando diversas 
estratégias que 
mobilizem relações 
numéricas e 
propriedades das 
operações 

Consegue reconhecer e 
memorizar factos 
básicos das operações e 
calcular com os 
números inteiros não 
negativos recorrendo à 
representação 
horizontal do cálculo, 
em diferentes situações 
e usando diversas 
estratégias que 
mobilizem relações 
numéricas e 
propriedades das 
operações mas nem 
sempre. 

Consegue 
frequentemente/adequadamente 
reconhecer e memorizar factos 
básicos das operações e calcular 
com os números inteiros não 
negativos recorrendo à 
representação horizontal do 
cálculo, em diferentes situações e 
usando diversas estratégias que 
mobilizem relações numéricas e 
propriedades das operações. 

Consegue sempre 
reconhecer e memorizar 
factos básicos das 
operações e calcular 
com os números inteiros 
não negativos 
recorrendo à 
representação 
horizontal do cálculo, 
em diferentes situações 
e usando diversas 
estratégias que 
mobilizem relações 
numéricas e 
propriedades das 
operações. 



 Reconhecer e utilizar diferentes 

representações para o mesmo 

número e relacioná-las. 

Ainda não consegue 
reconhecer e nem 
utilizar diferentes 
representações para o 
mesmo número e 
relacioná-las. 

Consegue reconhecer e 
utilizar diferentes 
representações para o 
mesmo número e 
relacioná-las mas nem 
sempre. 

Consegue 
frequentemente/adequadamente 
reconhecer e utilizar diferentes 
representações para o mesmo 
número e relacioná-las. 

Consegue sempre 
reconhecer e utilizar 
diferentes 
representações para o 
mesmo número e 
relacioná-las. 

 Comparar e ordenar números, e 

realizar estimativas plausíveis de 

quantidades e de somas, 

diferenças e produtos, com e sem 

recurso a material concreto. 

Ainda não consegue 
comparar e nem 
ordenar números, e 
realizar estimativas 
plausíveis de 
quantidades e de somas, 
diferenças e produtos, 
com e sem recurso a 
material concreto. 

Consegue comparar e 
ordenar números, e 
realizar estimativas 
plausíveis de 
quantidades e de somas, 
diferenças e produtos, 
com e sem recurso a 
material concreto mas 
nem sempre. 

Consegue 
frequentemente/adequadamente 
comparar e ordenar números, e 
realizar estimativas plausíveis de 
quantidades e de somas, 
diferenças e produtos, com e sem 
recurso a material concreto. 

Consegue sempre 
comparar e ordenar 
números, e realizar 
estimativas plausíveis de 
quantidades e de somas, 
diferenças e produtos, 
com e sem recurso a 
material concreto. 

 Reconhecer frações unitárias 

como representações de uma 

parte de um todo dividido em 

partes iguais, em diferentes 

contextos, e dar exemplos. 

Ainda não consegue 
reconhecer frações 
unitárias como 
representações de uma 
parte de um todo 
dividido em partes 
iguais, em diferentes 
contextos, e nem dar 
exemplos. 

Consegue reconhecer 
frações unitárias como 
representações de uma 
parte de um todo 
dividido em partes 
iguais, em diferentes 
contextos, e dar 
exemplos mas nem 
sempre. 

Consegue 
frequentemente/adequadamente 
reconhecer frações unitárias 
como representações de uma 
parte de um todo dividido em 
partes iguais, em diferentes 
contextos, e dar exemplos. 

Consegue sempre 
reconhecer frações 
unitárias como 
representações de uma 
parte de um todo 
dividido em partes 
iguais, em diferentes 
contextos, e dar 
exemplos. 

 Conceber e aplicar estratégias na 

resolução de problemas com 

números naturais, em contextos 

matemáticos e não matemáticos, 

e avaliar a plausibilidade dos 

resultados. 

Ainda não consegue 
conceber nem aplicar 
estratégias na resolução 
de problemas com 
números naturais, em 
contextos matemáticos 
e não matemáticos, e 
nem avaliar a 
plausibilidade dos 
resultados. 

Consegue conceber e 
aplicar estratégias na 
resolução de problemas 
com números naturais, 
em contextos 
matemáticos e não 
matemáticos, e avaliar a 
plausibilidade dos 
resultados mas nem 
sempre. 

Consegue 
frequentemente/adequadamente 
conceber e aplicar estratégias na 
resolução de problemas com 
números naturais, em contextos 
matemáticos e não matemáticos, 
e avaliar a plausibilidade dos 
resultados. 

Consegue sempre 
conceber e aplicar 
estratégias na resolução 
de problemas com 
números naturais, em 
contextos matemáticos 
e não matemáticos, e 
avaliar a plausibilidade 
dos resultados. 

 Reconhecer e descrever 

regularidades em sequências e 

em tabelas numéricas, formular 

Ainda não consegue 
reconhecer e nem 
descrever regularidades 
em sequências e em 

Consegue reconhecer e 
descrever regularidades 
em sequências e em 
tabelas numéricas, 

Consegue 
frequentemente/adequadamente 
reconhecer e descrever 
regularidades em sequências e 

Consegue sempre 
reconhecer e descrever 
regularidades em 
sequências e em tabelas 



conjeturas e explicar como são 

geradas essas regularidades. 

tabelas numéricas, nem 
formular conjeturas e 
explicar como são 
geradas essas 
regularidades. 

formular conjeturas e 
explicar como são 
geradas essas 
regularidades mas nem 
sempre. 

em tabelas numéricas, formular 
conjeturas e explicar como são 
geradas essas regularidades. 

numéricas, formular 
conjeturas e explicar 
como são geradas essas 
regularidades. 

 Exprimir, oralmente e por escrito, 

ideias matemáticas, e explicar 

raciocínios, procedimentos e 

conclusões. 

Ainda não consegue 
exprimir, oralmente e 
por escrito, ideias 
matemáticas, e nem 
explicar raciocínios, 
procedimentos e 
conclusões. 

Consegue exprimir, 
oralmente e por escrito, 
ideias matemáticas, e 
explicar raciocínios, 
procedimentos e 
conclusões mas nem 
sempre. 

Consegue 
frequentemente/adequadamente 
exprimir, oralmente e por escrito, 
ideias matemáticas, e explicar 
raciocínios, procedimentos e 
conclusões. 

Consegue sempre 
exprimir, oralmente e 
por escrito, ideias 
matemáticas, e explicar 
raciocínios, 
procedimentos e 
conclusões. 

 Desenvolver interesse pela 

Matemática e valorizar o seu 

papel no desenvolvimento das 

outras ciências e domínios da 

atividade humana e social. 

Ainda não consegue  
desenvolver interesse 
pela Matemática e nem 
valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das 
outras ciências e 
domínios da atividade 
humana e social. 

Consegue desenvolver 
interesse pela 
Matemática e valorizar 
o seu papel no 
desenvolvimento das 
outras ciências e 
domínios da atividade 
humana e social mas 
nem sempre. 

Consegue 
frequentemente/adequadamente 
desenvolver interesse pela 
Matemática e valorizar o seu 
papel no desenvolvimento das 
outras ciências e domínios da 
atividade humana e social. 

Consegue sempre 
desenvolver interesse 
pela Matemática e 
valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das 
outras ciências e 
domínios da atividade 
humana e social. 

 Desenvolver confiança nas suas 

capacidades e conhecimentos 

matemáticos, e a capacidade de 

analisar o próprio trabalho e 

regular a sua aprendizagem. 

Ainda não consegue 
desenvolver confiança 
nas suas capacidades e 
conhecimentos 
matemáticos, e nem a 
capacidade de analisar o 
próprio trabalho e nem 
regular a sua 
aprendizagem. 

Consegue desenvolver 
confiança nas suas 
capacidades e 
conhecimentos 
matemáticos, e a 
capacidade de analisar o 
próprio trabalho e 
regular a sua 
aprendizagem mas nem 
sempre. 

Consegue 
frequentemente/adequadamente 
desenvolver confiança nas suas 
capacidades e conhecimentos 
matemáticos, e a capacidade de 
analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem. 

Consegue sempre 
desenvolver confiança 
nas suas capacidades e 
conhecimentos 
matemáticos, e a 
capacidade de analisar o 
próprio trabalho e 
regular a sua 
aprendizagem. 

 Desenvolver persistência, 
autonomia e à-vontade em lidar 
com situações que envolvam a 
Matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade. 

Ainda não consegue 
desenvolver 
persistência, nem 
autonomia e à-vontade 
em lidar com situações 
que envolvam a 
Matemática no seu 

Consegue desenvolver 
persistência, autonomia 
e à-vontade em lidar 
com situações que 
envolvam a Matemática 
no seu percurso escolar 
e na vida em sociedade 

Consegue 
frequentemente/adequadamente 
desenvolver persistência, 
autonomia e à-vontade em lidar 
com situações que envolvam a 
Matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade. 

Consegue sempre 
desenvolver 
persistência, autonomia 
e à-vontade em lidar 
com situações que 
envolvam a Matemática 
no seu percurso escolar 



percurso escolar e na 
vida em sociedade. 

mas nem sempre. e na vida em sociedade. 

 

 

DOMÍNIOS 

E 

PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de Desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Geometria e 

medida 

(35%) 

• Identificar, interpretar e 

descrever relações espaciais, 

situando-se no espaço em 

relação aos outros e aos 

objetos. 

 

Ainda não 

identifica, 

interpreta e 

descreve relações 

espaciais, 

situando-se no 

espaço em relação 

aos outros e aos 

objetos. 

Identifica interpreta e 

descreve 

satisfatoriamente 

relações espaciais, 

situando-se no espaço 

em relação aos outros 

e aos objetos, 

Identifica, interpreta e 

descreve 

frequentemente 

relações espaciais, 

situando-se no espaço 

em relação aos outros 

e aos objetos. 
 

Identifica, interpreta e 

descreve sempre e 

adequadamente 

relações espaciais, 

situando-se no espaço 

em relação aos outros 

e aos objetos. 
 

• Identificar e comparar sólidos 

geométricos, reconhecendo 

semelhanças e diferenças, e 

identificando polígonos 

(triângulos, quadrados, 

retângulos, pentágonos e 

hexágonos) e círculos nesses 

sólidos. 

 

Ainda não identifica 

e compara sólidos 

geométricos, 

reconhecendo 

semelhanças e 

diferenças, e 

identificando 

polígonos 

(triângulos, 

quadrados, 

retângulos, 

pentágonos e 

hexágonos) e 

círculos nesses 

Identifica e compara 

satisfatoriamente 

sólidos geométricos, 

reconhecendo 

semelhanças e 

diferenças, e 

identificando polígonos 

(triângulos, quadrados, 

retângulos, pentágonos 

e hexágonos) e círculos 

nesses sólidos. 
 

Identifica e compara 

frequentemente sólidos 

geométricos, 

reconhecendo 

semelhanças e 

diferenças, e 

identificando polígonos 

(triângulos, quadrados, 

retângulos, pentágonos 

e hexágonos) e círculos 

nesses sólidos. 
 

Identifica e compara 

sempre e 

adequadamente sólidos 

geométricos, 

reconhecendo 

semelhanças e 

diferenças, e 

identificando polígonos 

(triângulos, quadrados, 

retângulos, pentágonos 

e hexágonos) e círculos 

nesses sólidos. 



sólidos. 

• Descrever figuras 

planas, identificando as 

suas propriedades, e 

representá-las a partir 

de atributos 

especificados. 

 

Ainda não descreve 

figuras planas, 

identificando as 

suas propriedades, 

nem as representa  

a partir de atributos 

especificados. 

 

Descreve figuras 

planas, identificando 

as suas propriedades, e 

representa-as a partir 

de atributos 

especificados, 

satisfatoriamente. 

Descreve frequentemente 

figuras planas, 

identificando as suas 

propriedades, e 

representá-las a partir de 

atributos especificados. 

 

Descreve sempre e 

adequadamente 

figuras planas, 

identificando as suas 

propriedades, e 

representa-as a partir 

de atributos 

especificados. 

 

• Compor e decompor 

figuras planas, a partir de 

figuras dadas, identificando 

atributos que se mantêm ou 

que se alteram nas figuras 

construídas. 

 

Ainda não 

compõe nem 

decompõe 

figuras planas, 

a partir de 

figuras dadas, 

identificando 

atributos que 

se mantêm ou 

que se alteram 

nas figuras 

construídas. 

  

Compõe e 

decompõe figuras 

planas, a partir de 

figuras dadas, 

identificando 

atributos que se 

mantêm ou que se 

alteram nas figuras 

construídas, 

satisfatoriamente. 

Compõe e 

decompõe 

frequentemente 

figuras planas, a 

partir de figuras 

dadas, 

identificando 

atributos que se 

mantêm ou que se 

alteram nas figuras 

construídas. 

 

Compõe e 

decompõe sempre 

e adequadamente 

figuras planas, a 

partir de figuras 

dadas, 

identificando 

atributos que se 

mantêm ou que se 

alteram nas figuras 

construídas. 

  

Comparar e ordenar objetos de 

acordo com diferentes grandezas 

(comprimento, massa, capacidade 

e área) identificando e utilizando 

unidades de medida convencionais 

e não convencionais. 

 

Ainda não compara 

nem ordena objetos 

de acordo com 

diferentes grandezas 

(comprimento, 

massa, capacidade e 

área) identificando e 

utilizando unidades 

Compara e ordena 

objetos de acordo com 

diferentes grandezas 

(comprimento, massa, 

capacidade e área) 

identificando e 

utilizando unidades de 

medida convencionais e 

Compara e ordena 

frequentemente objetos 

de acordo com diferentes 

grandezas 

(comprimento, massa, 

capacidade e área) 

identificando e utilizando 

unidades de medida 

Compara e ordena 

sempre e 

adequadamente objetos 

de acordo com diferentes 

grandezas 

(comprimento, massa, 

capacidade e área) 

identificando e utilizando 



de medida 

convencionais e não 

convencionais. 

 

não convencionais, 

satisfatoriamente. 

 

convencionais e não 

convencionais. 

 

unidades de medida 

convencionais e não 

convencionais. 

 

• Reconhecer e relacionar 

entre si o valor das moedas e 

notas da Zona Euro, e usá-las 

em contextos diversos. 

Ainda não 

reconhece e 

relaciona 

entre si o 

valor das 

moedas e 

notas da 

Zona Euro, e 

usa-as em 

contextos 

diversos. 

Reconhece e 

relaciona entre si o 

valor das moedas e 

notas da Zona 

Euro, e usa-as em 

contextos diversos, 

satisfatoriamente. 

Reconhece e 

relaciona entre si o 

valor das moedas e 

notas da Zona Euro, 

e usa-as em 

contextos diversos, 

frequentemente. 

Reconhece e 

relaciona entre si o 

valor das moedas e 

notas da Zona Euro, 

e usa-as em 

contextos diversos, 

sempre e 

adequadamente. 

• Reconhecer e relacionar 

entre si intervalos de tempo 

(hora, dia, semana, mês e 

ano). 

Ainda não 

reconhece e 

relaciona 

entre si 

intervalos 

de tempo 

(hora, dia, 

semana, 

mês e ano). 

Reconhece e 

relaciona entre si 

intervalos de 

tempo, 

satisfatoriamente. 

Reconhece e 

relaciona entre si 

intervalos de 

tempo (hora, dia, 

semana, mês e 

ano), 

frequentemente. 

Reconhece e 

relaciona entre si 

intervalos de 

tempo (hora, dia, 

semana, mês e 

ano), sempre e 

adequadamente. 

• Conceber e aplicar estratégias 

na resolução de problemas 

envolvendo a visualização e a 

medida em contextos 

matemáticos e não matemáticos, 

e avaliar a plausibilidade dos 

resultados. 

Ainda não concebe 

nem aplica 

estratégias na 

resolução de 

problemas 

envolvendo a 

visualização e a 

Concebe e aplica 

estratégias na 

resolução de 

problemas envolvendo 

a visualização e a 

medida em contextos 

matemáticos e não 

Concebe e aplica 

frequentemente 

estratégias na 

resolução de problemas 

envolvendo a 

visualização e a medida 

em contextos 

Concebe e aplica 

sempre e 

adequadamente 

estratégias na 

resolução de problemas 

envolvendo a 

visualização e a medida 



 
medida em 

contextos 

matemáticos e não 

matemáticos, e 

nem avalia a 

plausibilidade dos 

resultados. 

 

matemáticos, e avalia 

a plausibilidade dos 

resultados, 

satisfatoriamente. 

 

matemáticos e não 

matemáticos, e avalia a 

plausibilidade dos 

resultados. 

 

em contextos 

matemáticos e não 

matemáticos, e avalia a 

plausibilidade dos 

resultados. 

 

• Exprimir, oralmente e por 

escrito, ideias matemáticas, e 

explicar raciocínios, 

procedimentos e conclusões. 

 

Ainda não 

exprime, 

oralmente e por 

escrito, ideias 

matemáticas, 

nem explica 

raciocínios, 

procedimentos e 

conclusões. 

 

Exprime, oralmente e 

por escrito, ideias 

matemáticas, e 

explica raciocínios, 

procedimentos e 

conclusões, 

satisfatoriamente. 

 

Exprime, oralmente e 

por escrito, ideias 

matemáticas, e explica 

raciocínios, 

procedimentos e 

conclusões, 

frequentemente. 

 

Exprime, oralmente e 

por escrito, ideias 

matemáticas, e explica 

raciocínios, 

procedimentos e 

conclusões sempre e 

adequadamente. 

 

• Desenvolver interesse pela 

Matemática e valorizar o seu 

papel no desenvolvimento das 

outras ciências e domínios da 

atividade humana e social. 

 

Ainda não 

desenvolve 

interesse pela 

Matemática nem 

valoriza o seu papel 

no 

desenvolvimento 

das outras ciências 

e domínios da 

atividade humana e 

social. 

 

Desenvolve interesse 

pela Matemática e 

valoriza o seu papel no 

desenvolvimento das 

outras ciências e 

domínios da atividade 

humana e social, 

satisfatoriamente. 

 

Desenvolve interesse 

pela Matemática e 

valoriza o seu papel no 

desenvolvimento das 

outras ciências e 

domínios da atividade 

humana e social, 

frequentemente. 

 

Desenvolve interesse 

pela Matemática e 

valoriza o seu papel no 

desenvolvimento das 

outras ciências e 

domínios da atividade 

humana e social, 

sempre e 

adequadamente. 

 



 Desenvolver persistência, 
autonomia e à-vontade em lidar 
com situações que envolvam a 
Matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade. 

Ainda não desenvolve 

persistência, 

autonomia nem à-

vontade em lidar com 

situações que 

envolvam a 

Matemática no seu 

percurso escolar e na 

vida em sociedade. 

Desenvolve persistência, 

autonomia e à-vontade em 

lidar com situações que 

envolvam a Matemática 

no seu percurso escolar e 

na vida em sociedade, 

satisfatoriamente. 

Desenvolve persistência, 

autonomia e à-vontade em 

lidar com situações que 

envolvam a Matemática no 

seu percurso escolar e na 

vida em sociedade, 

frequentemente. 

Desenvolve persistência, 

autonomia e à-vontade em 

lidar com situações que 

envolvam a Matemática no 

seu percurso escolar e na 

vida em sociedade, sempre 

e adequadamente. 

 

 

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de Desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Organização e 
tratamento 

de dados 
(30%) 

• Recolher, organizar e representar dados 

qualitativos e quantitativos discretos 

utilizando diferentes representações e 

interpretar a informação representada. 

 

Ainda não recolhe, 
organiza e representa 
dados qualitativos e 
quantitativos e não 
interpreta a informação 
representada. 

Recolhe, organiza e 
representa alguns dados 
qualitativos e 
quantitativos e 
interpreta a informação 
representada 
satisfatoriamente. 

Recolhe, organiza e 
representa dados 
qualitativos e 
quantitativos e 
interpreta a informação 
representada 
adequadamente.  

Recolhe, organiza e 
representa dados 
qualitativos e 
quantitativos e 
interpreta a informação 
representada, com 
correção e facilidade. 

• Resolver problemas envolvendo a 

organização e tratamento de dados 

em contextos familiares variados. 

 

•Ainda não resolve 

problemas 

envolvendo a 

organização e 

tratamento de dados 

em contextos 

familiares variados. 

 Resolve 
satisfatoriamente 
alguns problemas 
envolvendo a 
organização e 
tratamento de dados 
em contextos 
familiares variados. 

 Resolve 
adequadamente 
problemas envolvendo 
a organização e 
tratamento de dados 
em contextos 
familiares variados. 

 Resolve com correção 
e facilidade problemas 
envolvendo a 
organização e 
tratamento de dados 
em contextos 
familiares variados. 

• Comunicar raciocínios, 

procedimentos e resultados 

baseando-se nos dados 

recolhidos e tratados. 

• Ainda não comunica 

raciocínios, 

procedimentos e 

resultados baseando-

• Comunica 

satisfatoriamente 

alguns raciocínios, 

procedimentos e 

• Comunica 

frequentemente e de 

forma adequada 

raciocínios, 

•  Comunica com 

correção e facilidade 

raciocínios, 

procedimentos e 



 
se nos dados 

recolhidos e tratados. 
 

resultados baseando-

se nos dados 

recolhidos e tratados. 
 

procedimentos e 

resultados baseando-

se nos dados 

recolhidos e tratados. 

resultados baseando-

se nos dados 

recolhidos e tratados. 
 

• Desenvolver interesse pela 

Matemática e valorizar o seu papel 

no desenvolvimento das outras 

ciências e domínios da atividade 

humana e social. 

 

• Ainda não desenvolve 

interesse pela 

Matemática nem 

valoriza o seu papel no 

desenvolvimento das 

outras ciências e 

domínios da atividade 

humana e social. 
 

•  Desenvolve 

satisfatoriamente 

algum interesse pela 

Matemática e valoriza, 

por vezes, o seu papel 

no desenvolvimento 

das outras ciências e 

domínios da atividade 

humana e social. 
 

•  Desenvolve 

frequentemente 

interesse pela 

Matemática e valoriza 

adequadamente o seu 

papel no 

desenvolvimento das 

outras ciências e 

domínios da atividade 

humana e social. 

• Desenvolve 

entusiasticamente 

interesse pela 

Matemática e valoriza 

corretamente o seu 

papel no 

desenvolvimento das 

outras ciências e 

domínios da atividade 

humana e social. 

• Desenvolver confiança nas suas 

capacidades e conhecimentos 

matemáticos, e a capacidade de 

analisar o próprio trabalho e 

regular a sua aprendizagem. 

 

• Ainda não desenvolve 

confiança nas suas 

capacidades e 

conhecimentos 

matemáticos, e ainda 

não revela a 

capacidade de analisar 

o próprio trabalho e 

regular a sua 

aprendizagem. 
 

• Desenvolve 

satisfatoriamente 

confiança nas suas 

capacidades e 

conhecimentos 

matemáticos, e alguma 

capacidade de analisar 

o próprio trabalho e 

regular a sua 

aprendizagem. 

• Desenvolve 

frequentemente 

confiança nas suas 

capacidades e 

conhecimentos 

matemáticos, e 

adequadamente a 

capacidade de analisar 

o próprio trabalho e 

regular a sua 

aprendizagem. 

• Desenvolve bastante 

confiança nas suas 

capacidades e 

conhecimentos 

matemáticos, e revela 

facilmente a 

capacidade de analisar 

o próprio trabalho e 

regular a sua 

aprendizagem. 

• Desenvolver persistência, autonomia e 
à-vontade em lidar com situações que 
envolvam a Matemática no seu 
percurso escolar e na vida em 
sociedade. 

 

• Ainda não desenvolve 
persistência, 
autonomia e à-
vontade em lidar com 
situações que 
envolvam a 
Matemática no seu 
percurso escolar e na 

• Desenvolve 
satisfatoriamente 
persistência, 
autonomia e à-
vontade em lidar com 
situações que 
envolvam a 
Matemática no seu 

• Desenvolve 
frequentemente 
persistência, 
autonomia e à-
vontade em lidar com 
situações que 
envolvam a 
Matemática no seu 

• Desenvolve bastante 
persistência, 
autonomia e à-vontade 
em lidar com situações 
que envolvam a 
Matemática no seu 
percurso escolar e na 
vida em sociedade. 



vida em sociedade. 
 

percurso escolar e na 
vida em sociedade. 
 

percurso escolar e na 
vida em sociedade. 

 

 

Nota: Este documento remete para as Aprendizagens Específicas. 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DE PORTUGUÊS – 2.º Ano 

 (Anexo 1) 

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de Desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Oralidade 
(20%) 

 
 

 Identifica intenções 
comunicativas de textos orais, 
designadamente perguntas, 
afirmações, exclamações 
apreciativas, ordens, pedidos. 
 

Ainda não escuta 
nem espera pela sua 
vez para falar e 
interagir com 
adequação ao 
contexto. 

Escuta e espera 
pela sua vez para 
falar e para 
interagir com 
adequação ao 
contexto, 
satisfatoriamente. 

Escuta e espera 
pela sua vez para 
falar e interagir 
com adequação 
ao contexto, 
frequentemente.  

Escuta e espera, 
sempre e 
adequadamente, 
pela sua vez para 
falar com 
expressividade e 
adequação ao 
contexto. 

 Seleciona informação relevante 

em função dos objetivos de 

escuta e regista-a por meio de 

técnicas diversas. 

Ainda não seleciona 
informação 
relevante em função 
dos objetivos de 
escuta e regista-a 
por meio de técnicas 
diversas. 

Seleciona 
informação 
relevante em 
função dos 
objetivos de escuta 
mas por vezes não 
consegue regista-a 
por meio de 
técnicas diversas, 
satisfatoriamente. 

Consegue  de 
forma adequada 
selecionar 
informação 
relevante em 
função dos 
objetivos de 
escuta e regista-a 
por meio de 
técnicas diversas, 
frequentemente. 

Consegue sempre 
e adequadamente 
selecionar 
informação 
relevante em 
função dos 
objetivos de 
escuta e regista-a 
com facilidade, 
por meio de 
técnicas diversas. 

 Fala com clareza e articula de 
modo adequado as palavras. 

Ainda não fala com 
clareza nem articula 
de modo adequado 
as palavras. 

Fala com clareza e 
articula de modo 
adequado as 
palavras, 
satisfatoriamente. 

Fala com clareza 
e articula de 
modo adequado 
as palavras, 
frequentemente. 

Fala com clareza e 
articula de modo 
adequado as 
palavras, sempre e 
adequadamente. 

 Usa formas de tratamento 
adequadas na interação oral, com 
respeito pelo princípio de 
cooperação comunicativa. 

Ainda não usa 
formas de 
tratamento 
adequadas na 
interação oral, com 
respeito pelo 

Usa algumas 
formas de 
tratamento 
adequadas na 
interação oral, com 
respeito pelo 

Usa formas de 
tratamento 
adequadas na 
interação oral, 
com respeito pelo 
princípio de 

Usa formas de 
tratamento 
adequadas na 
interação oral, 
com respeito pelo 
princípio de 

A parte da imagem com o ID de relação rId7 não foi encontrada no ficheiro.

A parte da imagem com o ID de relação rId7 não foi encontrada no ficheiro.



princípio de 
cooperação 
comunicativa. 

princípio de 
cooperação 
comunicativa, 
satisfatoriamente. 

cooperação 
comunicativa, 
frequentemente. 

cooperação 
comunicativa, 
sempre e 
adequadamente. 

 Varia adequadamente a prosódia 
em função da finalidade 
comunicativa. 

Ainda não varia a 
prosódia em função 
da finalidade 
comunicativa. 

Varia, a prosódia 
em função da 
finalidade 
comunicativa, 
satisfatoriamente. 

Varia 
frequentemente 
a prosódia em 
função da 
finalidade 
comunicativa. 

Varia a prosódia 
em função da 
finalidade 
comunicativa, 
sempre e 
adequadamente. 

 Formula perguntas, pedidos e 
respostas a questões 
considerando a situação e o 
interlocutor. 

Ainda não formula 
perguntas, pedidos e 
respostas a questões 
considerando a 
situação e o 
interlocutor. 

Formula perguntas, 
pedidos e 
respostas a 
questões 
considerando a 
situação e o 
interlocutor, 
satisfatoriamente. 

Formula 
perguntas, 
pedidos e 
respostas a 
questões 
considerando a 
situação e o 
interlocutor, 
frequentemente. 

Formula 
perguntas, 
pedidos e 
respostas a 
questões 
considerando a 
situação e o 
interlocutor, 
sempre e 
adequadamente. 

 Planeia, produz e avalia textos 
orais curtos, com a colaboração 
do professor. 

Ainda não planeia, 
não produz nem 
avalia textos orais 
curtos, com a 
colaboração do 
professor. 

Planeia, produz e 
avalia textos orais 
curtos, com a 
colaboração do 
professor 
satisfatoriamente. 

Planeia, produz e 
avalia textos orais 
curtos, com a 
colaboração do 
professor, 
frequentemente. 

Planeia, produz e 
avalia textos orais 
curtos, com a 
colaboração do 
professor, sempre 
e adequadamente.  

 Reconta histórias e narrar 
situações vividas e imaginadas. 

Ainda não reconta 
histórias nem narra 
situações vividas e 
imaginadas. 

Reconta histórias e 
narra situações 
vividas e 
imaginadas, 
satisfatoriamente. 

Reconta histórias 
e narra situações 
vividas e 
imaginada, 
frequentemente. 

Reconta histórias 
e narra situações 
vividas e 
imaginadas, 
sempre e 
adequadamente. 

 

 

 



DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de Desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leitura 
(25%) 

 Pronunciar segmentos fónicos a 
partir dos respetivos grafemas e 
dígrafos, incluindo os casos que 
dependem de diferentes posições 
dos fonemas ou dos grafemas na 
palavra. 

 

Ainda não pronuncia 
segmentos fónicos a 
partir dos respetivos 
grafemas e dígrafos, 
incluindo os casos que 
dependem de 
diferentes posições dos 
fonemas ou dos 
grafemas na palavra. 

 

Pronuncia 
satisfatoriamente 
segmentos fónicos a 
partir dos respetivos 
grafemas e dígrafos, 
incluindo os casos que 
dependem de diferentes 
posições dos fonemas ou 
dos grafemas na palavra. 

 

Pronuncia 
adequadamente 
segmentos fónicos a 
partir dos respetivos 
grafemas e dígrafos, 
incluindo os casos que 
dependem de 
diferentes posições dos 
fonemas ou dos 
grafemas na palavra. 

 

Pronuncia com 
facilidade, segmentos 
fónicos a partir dos 
respetivos grafemas e 
dígrafos, incluindo os 
casos que dependem de 
diferentes posições dos 
fonemas ou dos 
grafemas na palavra. 

 

 Associar cada letra do alfabeto às 

respetivas formas minúscula e 

maiúscula.  

Ainda não associa a 
letra às formas 
minúscula e maiúscula. 

Associa satisfatoriamente 
a letra às formas 
minúscula e maiúscula. 

Associa 
adequadamente a letra 
às formas minúscula e 
maiúscula. 

Associa com facilidade a 
letra às formas 
minúscula e maiúscula. 

 

 Mobilizar as suas experiências e 

saberes no processo de 

construção de sentidos do texto. 

 Ainda não 
mobiliza as suas 
experiências e 
saberes no 
processo de 
construção de 
sentidos no texto. 

 Mobiliza 
satisfatoriamente as 
suas experiências e 
saberes no processo 
de construção de 
sentidos no texto. 

 Mobiliza 
adequadamente 
as suas 
experiências e 
saberes no 
processo de 
construção de 
sentidos no texto. 

 Mobiliza com 
facilidade as suas 
experiências e 
saberes no 
processo de 
construção de 
sentidos no texto. 

 Ler com articulação correta, 

entoação e velocidade 

adequadas ao sentido dos textos. 

 Ainda não lê com 
articulação 
correta, entoação 
e velocidade 
adequadas ao 
sentido dos 
textos. 

Lê satisfatoriamente com 
articulação correta, 
entoação e velocidade 
adequadas ao sentido dos 
textos. 

Lê adequadamente 
com articulação 
correta, entoação e 
velocidade adequadas 
ao sentido dos textos. 

 Lê com facilidade, 
articulação 
correta, entoação 
e velocidade 
adequadas ao 
sentido dos textos. 

 Identificar, por expressões de 

sentido equivalente, informação 

explícita no texto. 

 Ainda não 
identifica, por 
expressões de 
sentido 
equivalente, 

 Identifica 
satisfatoriamente, 
por expressões de 
sentido equivalente, 
informação explícita 

 Identifica 
adequadamente, 
por expressões de 
sentido 
equivalente, 

 Identifica com 
facilidade, por 
expressões de 
sentido 
equivalente, 



informação 
explícita no texto. 

no texto. informação 
explícita no texto. 

informação 
explícita no texto 

 Referir o essencial de textos lidos 
 Ainda não refere 

o essencial de 
textos lidos. 

 Refere 
satisfatoriamente o 
essencial de textos 
lidos. 

 Refere 
adequadamente o 
essencial de 
textos lidos. 

 Refere com 
facilidade o 
essencial de textos 
lidos. 

Escrita 
(25%) 

 

 Representar por escrito os 

fonemas através dos respetivos 

grafemas e dígrafos, incluindo os 

casos que dependem de 

diferentes posições dos fonemas 

ou dos grafemas na palavra. 

 Ainda não 
representa por 
escrito os 
fonemas através 
dos respetivos 
grafemas e 
dígrafos, incluindo 
os casos que 
dependem de 
diferentes 
posições dos 
fonemas ou dos 
grafemas na 
palavra. 

 Representa 
satisfatoriamentepor 
escrito os fonemas 
através dos 
respetivos grafemas 
e dígrafos, incluindo 
os casos que 
dependem de 
diferentes posições 
dos fonemas ou dos 
grafemas na palavra. 

 Representa 
adequadamente 
por escrito os 
fonemas através 
dos respetivos 
grafemas e 
dígrafos, incluindo 
os casos que 
dependem de 
diferentes 
posições dos 
fonemas ou dos 
grafemas na 
palavra. 

 Representa com 
facilidade por 
escrito os fonemas 
através dos 
respetivos 
grafemas e 
dígrafos, incluindo 
os casos que 
dependem de 
diferentes 
posições dos 
fonemas ou dos 
grafemas na 
palavra. 

 Indicar as possibilidades de 

escrever os fonemas para as 

relações fonema–grafema e 

grafema–fonema mais 

frequentes. 

 Ainda não indica 
as possibilidades 
de escrever os 
fonemas para as 
relações fonema – 
grafema e 
grafema – fonema 
mais frequentes. 

 Indica 
satisfatoriamente 
algumas das 
possibilidades de 
escrever os fonemas 
para as relações 
fonema – grafema e 
grafema – fonema 
mais frequentes. 

 Indica 
adequadamente 
as possibilidades 
de escrever os 
fonemas para as 
relações fonema – 
grafema e 
grafema – fonema 
mais frequentes. 

 Indica com 
facilidade as 
possibilidades de 
escrever os 
fonemas para as 
relações fonema – 
grafema e grafema 
– fonema mais 
frequentes. 

 Compreender o sentido de textos 

com características narrativas e 

descritivas, associados a 

finalidades diferentes (lúdicas, 

estéticas, informativas). 

 Ainda não 
compreende o 
sentido de textos 
com 
características 
narrativas e 
descritivas, 
associados a 
finalidades 

 Compreende 
satisfatoriamente o 
sentido de textos 
com características 
narrativas e 
descritivas, mas nem 
sempre os associa a 
finalidades 
diferentes (lúdicas, 

 Compreende 
adequadamente o 
sentido de textos 
com 
características 
narrativas e 
descritivas, 
associados a 
finalidades 

 Compreende com 
facilidade sentido 
de textos com 
características 
narrativas e 
descritivas, 
associados a 
finalidades 
diferentes (lúdicas, 



diferentes 
(lúdicas, estéticas, 
informativas). 

estéticas, 
informativas). 

diferentes 
(lúdicas, estéticas, 
informativas). 

estéticas, 
informativas). 

 

 Escrever corretamente palavras 
com todos os tipos de sílabas, com 
utilização correta dos acentos 
gráficos e do til. 

 

 Ainda não
escreve 
corretamente 
palavras com 
todos os tipos 
de sílabas, 
com utilização 
correta dos 
acentos 
gráficos e do 
til. 

 

 Escreve 
satisfatoriamente
corretamente 
palavras com 
todos os tipos de 
sílabas, com 
utilização correta 
dos acentos 
gráficos e do til. 

 Escreve 
corretamente 
palavras com 
todos os tipos 
de sílabas, 
com utilização 
correta dos 
acentos 
gráficos e do 
til. 

 
 Escreve com 

facilidade e 
corretamente 
palavras com 
todos os tipos 
de sílabas, com 
utilização 
correta dos 
acentos 
gráficos e do 
til. 

 Escrever textos curtos, 
devidamente organizados, com 
diversas finalidades (narrar, 
informar, explicar). 

 Ainda não escreve 
textos curtos, 
devidamente 
organizados, com 
diversas 
finalidades 
(narrar, informar, 
explicar). 

 Escreve 
satisfatoriamente 
textos curtos, 
organizados, com 
diversas finalidades 
(narrar, informar, 
explicar). 

 Escreve 
adequadamente 
textos curtos, 
devidamente 
organizados, com 
diversas 
finalidades 
(narrar, informar, 
explicar). 

 Escreve com 
facilidade textos 
curtos, 
devidamente 
organizados, com 
diversas 
finalidades (narrar, 
informar, explicar). 

 Recriar pequenos textos em 
diferentes formas de expressão 
(verbal, gestual, corporal, musical, 
plástica). 

 Ainda não recria
pequenos textos 
em diferentes 
formas de 
expressão (verbal, 
gestual, corporal, 
musical, plástica). 

 Recria 
satisfatoriamente 
pequenos textos em 
diferentes formas de 
expressão (verbal, 
gestual, corporal, 
musical, plástica). 

 Recria 
adequadamente 
pequenos textos 
em diferentes 
formas de 
expressão (verbal, 
gestual, corporal, 
musical, plástica). 

 Recria facilmente 
pequenos textos 
em diferentes 
formas de 
expressão (verbal, 
gestual, corporal, 
musical, plástica). 

 Redigir textos coerentes e coesos 

com recurso a elementos como a 

concordância entre constituintes, 

a correlação de tempos verbais, a 

 Ainda não redige 
textos coerentes e 
coesos com 
recurso a 

 Redige 
satisfatoriamente 
textos com alguma 
coerência e coesão 

 Redige 
adequadamente 
textos coerentes 
e coesos com 

 Redige com 
facilidade textos 
coerentes e coesos 
com recurso a 



sinonímia e a pronominalização. elementos como a 
concordância 
entre 
constituintes, a 
correlação de 
tempos verbais, a 
sinonímia e a 
pronominalização. 

com algum recurso a 
elementos como a 
concordância entre 
constituintes, a 
correlação de 
tempos verbais, a 
sinonímia e a 
pronominalização. 

recurso a 
elementos como 
a concordância 
entre 
constituintes, a 
correlação de 
tempos verbais, a 
sinonímia e a 
pronominalização.
 

elementos como a 
concordância entre 
constituintes, a 
correlação de 
tempos verbais, a 
sinonímia e a 
pronominalização. 

 Articular segmentos do texto 

através do emprego de 

elementos gramaticais que 

marcam relações de tempo e 

causa. 

 Ainda não articula 
segmentos do 
texto através do 
emprego de 
elementos 
gramaticais que 
marcam relações 
de tempo e causa. 

 Articula 
satisfatoriamente 
segmentos do texto 
através do emprego 
de elementos 
gramaticais que 
marcam relações de 
tempo e causa. 

 Articula 
adequadamente 
segmentos do 
texto através do 
emprego de 
elementos 
gramaticais que 
marcam relações 
de tempo e causa. 

 Articula com 
facilidade 
segmentos do 
texto através do 
emprego de 
elementos 
gramaticais que 
marcam relações 
de tempo e causa. 

 Utilizar o ponto final na 

segmentação da unidade frásica 

e a vírgula em enumerações e 

coordenações. 

 Ainda não utiliza o 
ponto final na 
segmentação da 
unidade frásica e 
a vírgula em 
enumerações e 
coordenações. 

 Utiliza 
satisfatoriamente o 
ponto final na 
segmentação da 
unidade frásica e a 
vírgula em 
enumerações e 
coordenações. 

 Utiliza com 
frequência o 
ponto final na 
segmentação da 
unidade frásica e 
a vírgula em 
enumerações e 
coordenações. 

 Utiliza sempre e 
adequadamente o 
ponto final na 
segmentação da 
unidade frásica e a 
vírgula em 
enumerações e 
coordenações. 

 Proceder à revisão de texto, 

individualmente ou em grupo 

após discussão de diferentes 

pontos de vista. 

 Ainda não 
procede à revisão 
de texto, 
individualmente 
ou em grupo após 
discussão de 
diferentes pontos 
de vista. 

 Procede 
satisfatoriamenteà 
revisão de texto, 
individualmente ou 
em grupo após 
discussão de 
diferentes pontos de 
vista. 

 Procede 
adequadamente à 
revisão de texto, 
individualmente 
ou em grupo após 
discussão de 
diferentes pontos 
de vista. 

 Procede com 
facilidade à revisão 
de texto, 
individualmente ou 
em grupo após 
discussão de 
diferentes pontos 
de vista. 

 

 



DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de Desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Educação 
literária 
(15%) 

 Ouvir ler obras literárias e textos da tradição popular. 
 

Ainda não 
ouve ler obras 
literárias nem 
textos da 
tradição 
popular. 

Ouve ler obras 
literárias e textos 
da tradição 
popular de forma 
satisfatória.  

Ouve frequentemente 
ler obras literárias e 
textos da tradição 
popular com 
adequação. 
 

Consegue sempre 
ouvir ler obras 
literárias e textos da 
tradição popular com 
grande 
interesse/motivação). 

 Ler narrativas e poemas adequados à idade, por 
iniciativa própria ou de outrem. 

Ainda não lê 
narrativas e 
poemas 
adequados à 
idade, por 
iniciativa 
própria ou de 
outrem. 

Lê narrativas e 
poemas 
adequados à 
idade, por 
iniciativa própria 
ou de outrem de 
uma forma 
satisfatória. 

Lê frequentemente 
narrativas e poemas 
adequados à idade, por 
iniciativa própria ou de 
outrem. 

Lê narrativas e 
poemas adequados à 
idade, por iniciativa 
própria ou de outrem 
com grande 
interesse/motivação). 

 Antecipar a história com base em noções 
elementares de género (contos de fada, lengalengas, 
poemas, …) e em elementos do paratexto. 

Ainda não 
antecipa a 
história com 
base em 
elementos do 
paratexto. 

Antecipa a história 
com base em 
elementos do 
paratexto de uma 
forma satisfatória. 

Antecipa 
frequentemente a 
história com base em 
elementos do 
paratexto com 
adequação. 

Antecipa sempre a 
história com base em 
elementos do 
paratexto com muita 
criatividade e 
imaginação. 

 Compreender narrativas literárias (temas, 
experiências e valores). 

Ainda não 
compreende 
narrativas 
literárias. 

Compreende 
narrativas 
literárias, 
satisfatoriamente. 

Compreende narrativas 
literárias, 
frequentemente. 

Compreende sempre 
narrativas literárias 
com muita facilidade. 

 Explicitar o sentido dos poemas escutados ou lidos.  Ainda não 
explicita o 
sentido dos 
poemas 
escutados ou 
lidos.  

Explicita o sentido 
dos poemas 
escutados ou 
lidos, 
satisfatoriamente. 

Explicita 
frequentemente o 
sentido dos poemas 
escutados ou lidos com 
adequação. 

Explicita sempre o 
sentido dos poemas 
escutados ou lidos 
com muita facilidade.  

 (Re)contar histórias. Ainda não 
(re)conta 
histórias. 

 (Re)conta 
histórias, 
satisfatoriamente. 

(Re)conta histórias com 
adequação. 
Frequentemente. 

(Re)conta sempre 
histórias com muita 
criatividade e 
imaginação. 



 Valorizar a diversidade cultural dos textos (ouvidos 
ou lidos). 

Ainda não 
valoriza a 
diversidade 
cultural dos 
textos. 

Valoriza a 
diversidade 
cultural dos 
textos, 
satisfatoriamente. 

 
Valoriza a diversidade 
cultural dos textos, 
frequentemente 

Valoriza sempre a 
diversidade cultural 
dos textos com muita 
facilidade. 

 Dizer, de modo dramatizado, trava-línguas, 
lengalengas e poemas memorizados, de modo a incluir 
treino da voz, dos gestos, das pausas, da entoação e 
expressão facial. 

Ainda não diz, 
de modo 
dramatizado, 
trava-línguas, 
lengalengas e 
poemas 
memorizados. 

Diz, de modo 
dramatizado, 
trava-línguas, 
lengalengas e 
poemas 
memorizados, 
satisfatoriamente. 

Diz, frequentemente, 
de modo dramatizado, 
trava-línguas, 
lengalengas e poemas 
memorizados, 
evidenciando treino da 
voz, dos gestos, das 
pausas, da entoação e 
expressão facial com 
adequação. 

Diz sempre, de modo 
dramatizado, trava-
línguas, lengalengas 
e poemas 
memorizados, 
evidenciando treino 
da voz, dos gestos, 
das pausas, da 
entoação e expressão 
facial com muita 
facilidade. 

 Manifestar preferências, de entre textos lidos, e 
explicar as reações derivadas da leitura. 

Ainda não 
manifesta 
preferências, 
de entre 
textos lidos, e 
explica as 
reações 
derivadas da 
leitura. 

Manifesta 
preferências, de 
entre textos lidos, 
e explica as 
reações derivadas 
da leitura. 

Manifesta 
frequentemente 
preferências, de entre 
textos lidos, e explica 
as reações derivadas 
da leitura com 
adequação. 

Manifesta sempre 
preferências, de 
entre textos lidos, e 
explica as reações 
derivadas da leitura 
com muita facilidade. 

 Selecionar livros para leitura pessoal, apresentando 
as razões das suas escolhas. 

Ainda não 
seleciona 
livros para 
leitura 
pessoal, 
apresentando 
as razões das 
suas escolhas. 

Seleciona livros 
para leitura 
pessoal, 
apresentando as 
razões das suas 
escolhas. 

Seleciona 
frequentemente livros 
para leitura pessoal, 
apresentando as razões 
das suas escolhas com 
adequação. 

Seleciona sempre 
livros para leitura 
pessoal, 
apresentando as 
razões das suas 
escolhas com muita 
facilidade. 

 

 

 



DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de Desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Gramática 
(15%) 

 Desenvolver a consciência fonológica e 
operar com fonemas. 

Ainda não consegue 
desenvolver a 
consciência 
fonológica e operar 
com fonemas. 

Consegue 
desenvolver a 
consciência 
fonológica e 
operar com 
fonemas de 
forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentemente 
desenvolver a 
consciência 
fonológica e 
operar com 
fonemas. 

Consegue 
desenvolver a 
consciência 
fonológica e 
operar com 
fonemas com 
grande 
interesse e 
motivação. 

 Classificar as palavras quanto ao número de 
sílabas, identificar e distinguir sílaba tónica de 
átona. 

Ainda não consegue 
classificar as 
palavras quanto ao 
número de sílabas, 
identificar e 
distinguir sílaba 
tónica de átona. 

Consegue 
classificar as 
palavras 
quanto ao 
número de 
sílabas, 
identificar e 
distinguir 
sílaba tónica 
de átona de 
forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentemente 
classificar as 
palavras quanto 
ao número de 
sílabas, 
identificar e 
distinguir sílaba 
tónica de átona. 

Consegue 
sempre 
classificar as 
palavras 
quanto ao 
número de 
sílabas, 
identificar e 
distinguir 
sílaba tónica 
de átona com 
muita 
facilidade e 
adequação. 

 Conhecer a flexão nominal e adjetival 
(género e número). 

Ainda não consegue 
conhecer a flexão 
nominal e adjetival 

Consegue 
conhecer a 
flexão 
nominal e 
adjetival de 
forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentemente 
conhecer a 
flexão nominal e 
adjetival. 

Consegue 
sempre 
conhecer a 
flexão nominal 
e adjetival 
com facilidade 
e adequação. 

 Identificar a classe das palavras: 
determinante artigo, nome, adjetivo, 
verbo, pronome pessoal e interjeição. 

Ainda não consegue 
identificar a classe 
das palavras. 

Consegue 
identificar a 
classe das 
palavras de 
forma 

Consegue 
frequentemente 
identificar a 
classe das 
palavras. 

Consegue 
sempre 
identificar a 
classe das 
palavras com 



satisfatória. facilidade e 
adequação. 

 Conhecer as estruturas de coordenação 
copulativa e disjuntiva. 

Ainda não conhece 
as estruturas de 
coordenação 
copulativa e 
disjuntiva. 

Conhece as 
estruturas de 
coordenação 
copulativa e 
disjuntiva de 
forma 
satisfatória. 

Conhece 
frequentemente 
as estruturas de 
coordenação 
copulativa e 
disjuntiva. 

Conhece 
sempre as 
estruturas de 
coordenação 
copulativa e 
disjuntiva com 
facilidade e 
adequação. 

 Usar de modo intencional e com adequação 
conectores de tempo, de causa, de 
explicação e de contraste de maior 
frequência, em textos narrativos e de 
opinião. 

Ainda não consegue 
usar de modo 
intencional e com 
adequação 
conectores em 
textos narrativos e 
de opinião. 

Consegue 
usar de modo 
intencional e 
com 
adequação 
conectores 
em textos 
narrativos e 
de opinião de 
forma 
satisfatória. 

Consegue e usa 
com frequência 
e de modo 
intencional e 
com adequação 
conectores em 
textos 
narrativos e de 
opinião. 

Consegue e 
usa com 
frequência e 
de modo 
intencional e 
com 
adequação 
conectores em 
textos 
narrativos e 
de opinião 
com facilidade 
e adequação. 

 Depreender o significado de palavras a partir 
da sua ocorrência nas diferentes áreas 
disciplinares curriculares. 

Ainda não consegue 
depreender o 
significado de 
palavras. 

Consegue 
depreender o 
significado de 
palavras de 
forma 
satisfatória. 

Consegue com 
frequência 
depreender o 
significado de 
palavras. 

Consegue 
sempre 
depreender o 
significado de 
palavras com 
facilidade e 
adequação. 

 Desenvolver o conhecimento lexical, passivo e 
ativo. 

Ainda não consegue 
desenvolver o 
conhecimento 
lexical, passivo e 
ativo. 

Consegue 
desenvolver o 
conhecimento 
lexical, 
passivo e 
ativo de 
forma 
satisfatória. 

Consegue com 
frequência 
desenvolver o 
conhecimento 
lexical, passivo e 
ativo. 

Consegue 
desenvolver o 
conhecimento 
lexical, passivo 
e ativo com 
facilidade e 
adequação. 



 Conhecer as regras de ortografia, de 
pontuação e de representação gráfica 
(translineação). 

Ainda não conhece 
as regras de 
ortografia, de 
pontuação e de 
representação 
gráfica. 

Conhece as 
regras de 
ortografia, de 
pontuação e 
de 
representação 
gráfica de 
forma 
satisfatória. 

Conhece com 
frequência as 
regras de 
ortografia, de 
pontuação e de 
representação 
gráfica. 

Conhece as 
regras de 
ortografia, de 
pontuação e 
de 
representação 
gráfica com 
facilidade e 
adequação. 
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DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO  ensino 
presencial e misto 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino à 

distância 

Oralidade 

20% 

Identifica intenções comunicativas de 

textos orais, designadamente perguntas, 

afirmações, exclamações apreciativas, 

ordens, pedidos. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 

Registos de 

observação (60%) 

 

 

Jogos conceptuais 

(40%) 

 

 

 

 

 

 

Registos de 

observação (50%) 

 

 

Jogos conceptuais 

(50%) 

 

Seleciona informação relevante em função 

dos objetivos de escuta e registá-la por 

meio de técnicas diversas. 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Criativo (A, C, D, J) 

Fala com clareza e articular de modo 

adequado as palavras. 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 

Usa formas de tratamento adequadas na 

interação oral, com respeito pelo princípio de 

cooperação comunicativa. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Respeitador da diferença do outro (A, B, E, F, H) 

Varia adequadamente a prosódia em função 

da finalidade comunicativa. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J)  

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

Formula perguntas, pedidos e respostas a 

questões considerando a situação e o 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J),  



interlocutor.  

Planeia, produz e avalia textos orais curtos, 

com a colaboração do professor. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

Reconta histórias e narrar situações vividas e 

imaginadas. 

 Criativo (A, C, D, J)  

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J),  

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino 
presencial e misto 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino à 

distância 

Leitura/Escrita 

50% 

 

 

Pronunciar segmentos fónicos a partir dos 

respetivos grafemas e dígrafos, incluindo 

os casos que dependem de diferentes 

posições dos fonemas ou dos grafemas na 

palavra. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

Fichas de avaliação 

(40%) 

 

 

Registos dos trabalhos 

individuais/ a pares / 

de grupo (40%) 

 

Projetos (10%) 

 

 

Intervenções orais e 

escritas (10%) 

 

Fichas de avaliação 

(30%) 

 

 

Registos dos 

trabalhos 

individuais/ a pares 

/ de grupo (40%) 

 

Projetos (10%) 

 

 

Intervenções orais 

e escritas (20%) 

 

Associar cada letra do alfabeto às 

respetivas formas minúscula e 

maiúscula.  

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J)  

 

Mobilizar as suas experiências e 

saberes no processo de construção de 

sentidos do texto. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

Ler com articulação correta, entoação 

e velocidade adequadas ao sentido dos 

textos. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

Identificar, por expressões de sentido 

equivalente, informação explícita no 

texto. 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J)  

 

Referir o essencial de textos lidos.  Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 



 Responsável / Autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

Representar por escrito os fonemas 

através dos respetivos grafemas e 

dígrafos, incluindo os casos que 

dependem de diferentes posições dos 

fonemas ou dos grafemas na palavra. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Responsável / Autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

Indicar as possibilidades de escrever os 

fonemas para as relações fonema–

grafema e grafema–fonema mais 

frequentes. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J)  

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Responsável / Autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

Compreender o sentido de textos com 

características narrativas e descritivas, 

associados a finalidades diferentes 

(lúdicas, estéticas, informativas). 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Responsável / Autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

Escrever corretamente palavras com 

todos os tipos de sílabas, com utilização 

correta dos acentos gráficos e do til. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J)  

Escrever textos curtos, devidamente 

organizados, com diversas finalidades 

(narrar, informar, explicar). 

 Responsável / Autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

Recriar pequenos textos em diferentes 

formas de expressão (verbal, gestual, 

corporal, musical, plástica). 

 Criativo (A, C, D, J)  

 Responsável / Autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

Redigir textos coerentes e coesos com 

recurso a elementos como a 

concordância entre constituintes, a 

 Responsável / Autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

 Criativo (A, C, D, J)  



correlação de tempos verbais, a 

sinonímia e a pronominalização. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

Articular segmentos do texto através 

do emprego de elementos gramaticais 

que marcam relações de tempo e 

causa. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

Utilizar o ponto final na segmentação 

da unidade frásica e a vírgula em 

enumerações e coordenações. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J)  

Proceder à revisão de texto, 

individualmente ou em grupo após 

discussão de diferentes pontos de vista. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Participativo / Colaborador (B, C, D, E, F) 

 Responsável / Autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino 
presencial e misto 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino à 

distância 

Educação 

Literária 

15 % 

Ouvir ler obras literárias e textos da tradição 

popular. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) Fichas de leitura (30%) 

 

Registos dos trabalhos 

Individuais/ a pares / 

de grupo (30%) 

 

Projetos (20%) 

 

Intervenções orais e 

escritas (20%) 

Fichas de leitura 

(20%) 

Registos dos 

trabalhos 

Individuais/ a pares 

/ de grupo (20%) 

 

Projetos (20%) 

 

Intervenções orais 

Ler narrativas e poemas adequados à idade, 

por iniciativa própria ou de outrem. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J)  

 Responsável / Autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

Antecipar a história com base em noções 

elementares de género (contos de fada, 

lengalengas, poemas, …) e em elementos do 

paratexto. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J)  

 Questionador (A, F, G, I, J) 

Compreender narrativas literárias (temas, 

experiências e valores). 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J)  

 



Explicitar o sentido dos poemas escutados ou 

lidos.  

 Crítico / Analítico (A, B, C, D, G)  

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 e escritas (40%) 

 

(Re)contar histórias.  Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Participativo / Colaborador (B, C, D, E, F) 

Valorizar a diversidade cultural dos textos 

(ouvidos ou lidos). 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Respeitador da diferença / do outro (A, B, E, F, H) 

Dizer, de modo dramatizado, trava-línguas, 

lengalengas e poemas memorizados, de 

modo a incluir treino da voz, dos gestos, das 

pausas, da entoação e expressão facial. 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Criativo (A, C, D, J) 

Manifestar preferências, de entre textos 

lidos, e explicar as reações derivadas da 

leitura. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

Selecionar livros para leitura pessoal, 

apresentando as razões das suas escolhas. 

 Responsável / Autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Crítico / Analítico (A, B, C, D, G)  

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino 
presencial e misto 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino à 

distância 

Gramática 

15% 

Desenvolver a consciência fonológica 

e operar com fonemas. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Responsável / Autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Participativo / Colaborador (B, C, D, E, F) 

 

Registos dos trabalhos 

Individuais/ a pares / 

de grupo (50%) 

 

 

 

Registos dos 

trabalhos 

Individuais/ a pares 

/ de grupo (40%) 

 

Classificar as palavras quanto ao número de 

sílabas, identificar e distinguir sílaba tónica de 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J)  

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 



átona. Jogos conceptuais 

(50%) 

 

Jogos conceptuais 

(60%) 

 
Conhecer a flexão nominal e adjetival 

(género e número). 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J)  

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

Identificar a classe das palavras: 

determinante artigo, nome, adjetivo, 

verbo, pronome pessoal e interjeição. 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J)  

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

Conhecer as estruturas de coordenação 

copulativa e disjuntiva. 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J)  

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

Usar de modo intencional e com 

adequação conectores de tempo, de 

causa, de explicação e de contraste de 

maior frequência, em textos narrativos e 

de opinião. 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J)  

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Crítico / Analítico (A, B, C, D, G)  

 

Depreender o significado de palavras a partir 

da sua ocorrência nas diferentes áreas 

disciplinares curriculares. 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J)  

Desenvolver o conhecimento lexical, passivo e 

ativo. 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J)  

Conhecer as regras de ortografia, de 

pontuação e de representação gráfica 

(translineação). 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J)  

 Crítico / Analítico (A, B, C, D, G)  



  



MATEMÁTICA – 2.º ANO 

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino 
presencial e misto 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino à 

distância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números e 

operações 

35% 

 

 

 

 

Ler e representar números no sistema 

de numeração decimal até 1000 e 

identificar o valor posicional de um 

algarismo. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 

Fichas de avaliação 

(40%) 

 

 

Registos dos trabalhos 

individuais/ a pares / de 

grupo (40%) 

 

 

 

Intervenções orais e 

escritas (20%) 

 

 

 

 

 

Fichas de avaliação 

(30%) 

 

 

Registo dos 

trabalhos 

individuais/a pares/ 

de grupo (30%) 

 

 

Intervenções orais e 

escritas (40%) 

Identificar e dar exemplos de números pares e 

ímpares. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 

Reconhecer e memorizar factos básicos das 

operações e calcular com os números 

inteiros não negativos recorrendo à 

representação horizontal do cálculo, em 

diferentes situações e usando diversas 

estratégias que mobilizem relações 

numéricas e propriedades das operações. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 

Reconhecer e utilizar diferentes 

representações para o mesmo número e 

relacioná-las. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 

Comparar e ordenar números, e realizar 

estimativas plausíveis de quantidades e de 

 Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

somas, diferenças e produtos, com e sem 

recurso a material concreto. 

Reconhecer frações unitárias como 

representações de uma parte de um todo 

dividido em partes iguais, em diferentes 

contextos, e dar exemplos. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 

 

Conceber e aplicar estratégias na resolução 

de problemas com números naturais, em 

contextos matemáticos e não matemáticos, 

e avaliar a plausibilidade dos resultados. 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 

Reconhecer e descrever regularidades em 

sequências e em tabelas numéricas, formular 

conjeturas e explicar como são geradas 

essas regularidades. 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 

Exprimir, oralmente e por escrito, ideias 

matemáticas, e explicar raciocínios, 

procedimentos e conclusões. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 

Desenvolver interesse pela Matemática e 

valorizar o seu papel no desenvolvimento 

das outras ciências e domínios da atividade 

humana e social. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 

Desenvolver confiança nas suas 

capacidades e conhecimentos 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Responsável / autónomo (C,D,E,F,G,I,J) 



 

 

 

matemáticos, e a capacidade de analisar o 

próprio trabalho e regular a sua 

aprendizagem. 

 Cuidador de si próprio (B;E;F;G) 

 

Desenvolver persistência, autonomia e à-

vontade em lidar com situações que envolvam 

a Matemática no seu percurso escolar e na vida 

em sociedade. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Responsável / autónomo (C,D,E,F,G,I,J) 

 Cuidador de si próprio (B;E;F;G) 

 Questionador (A;F;G;I;J) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino 
presencial e misto 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino à 

distância 

 

Geometria e 

medida 

35 % 

 

Identificar, interpretar e descrever 

relações espaciais, situando-se no espaço 

em relação aos outros e aos objetos. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Responsável/ autónomo (C,D,E,F,G,I,J) 

 Cuidador de si próprio (B;E;F;G) 

 Questionador (A;F;G;I;J) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 

Fichas de avaliação 

(40%) 

 

Registos dos trabalhos 

individuais/ a pares / de 

grupo (40%) 

 

Projetos (5%) 

 

 

 

Intervenções orais e 

escritas (15%) 

 

Fichas de avaliação 

(30%) 

 

Registos dos 

trabalhos 

individuais/ a pares 

/ de grupo (40%) 

 

Projetos (10%) 

 

 

Intervenções orais e 

escritas (20%) 

Identificar e comparar sólidos geométricos, 

reconhecendo semelhanças e diferenças, e 

identificando polígonos (triângulos, 

quadrados, retângulos, pentágonos e 

hexágonos) e círculos nesses sólidos. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Responsável /autónomo (C,D,E,F,G,I,J) 

 Cuidador de si próprio (B, E, F, G) 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

Descrever figuras planas, 

identificando as suas 

propriedades, e representá-las a 

partir de atributos especificados. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Responsável /autónomo (C,D,E,F,G,I,J) 

 Cuidador de si próprio (B;E;F;G) 

 Questionador (A, F, G, I, J) 



 Comunicador (A, B, D, E, H) 

Compor e decompor figuras planas, a 

partir de figuras dadas, identificando 

atributos que se mantêm ou que se 

alteram nas figuras construídas. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Crítico/ Analítico (A, B, C, D, G) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

Comparar e ordenar objetos de acordo com 

diferentes grandezas (comprimento, massa, 

capacidade e área) identificando e utilizando 

unidades de medida convencionais e não 

convencionais. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Crítico/ Analítico (A, B, C, D, G) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

Identificar e utilizar unidades de 

medida convencionais e não 

convencionais. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J)  

 Criativo (A, C, D, J)  

 Crítico/ Analítico (A, B, C, D, G) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

Reconhecer e relacionar entre si o 

valor das moedas e notas da Zona Euro, 

e usá-las em contextos diversos. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Criativo (A;C;D;J) 

 Crítico/ Analítico (A;B;C;D;G) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

Reconhecer e relacionar entre si 

intervalos de tempo (hora, dia, 

semana, mês e ano). 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Criativo (A;C;D;J) 

 Crítico/ Analítico (A;B;C;D;G) 



 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

Conceber e aplicar estratégias na resolução 

de problemas envolvendo a visualização e a 

medida em contextos matemáticos e não 

matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos 

resultados. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Criativo (A;C;D;J) 

 Crítico/ Analítico (A;B;C;D;G) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

Exprimir, oralmente e por escrito, ideias 

matemáticas, e explicar raciocínios, 

procedimentos e conclusões. 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

Desenvolver interesse pela Matemática e 

valorizar o seu papel no desenvolvimento 

das outras ciências e domínios da atividade 

humana e social. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Crítico/ Analítico (A, B, C, D, G) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

Desenvolver confiança nas suas 

capacidades e conhecimentos 

matemáticos, e a capacidade de analisar o 

próprio trabalho e regular a sua 

aprendizagem. 

 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Crítico/ Analítico (A, B, C, D, G) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 



 

Desenvolver persistência, autonomia e à-

vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso 

escolar e na vida em sociedade. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino 
presencial e misto 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino à 

distância 

 

 

Organização e 

tratamento 

de dados 

30% 

 

Recolher, organizar e representar dados 

qualitativos e quantitativos discretos 

utilizando diferentes representações e 

interpretar a informação representada. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Crítico/ Analítico (A, B, C, D, G) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

Fichas de avaliação 

(40%) 

 

 

Registos dos trabalhos 

individuais/ a pares / de 

grupo (40%) 

 

Projetos (5%) 

 

 

Intervenções orais e 

escritas (15%) 

 

 

 

 

Fichas de avaliação 

(30%) 

 

 

Registos dos 

trabalhos 

individuais/ a pares 

/ de grupo (40%) 

 

Projetos (10%) 

 

 

Intervenções orais e 

escritas (20%) 

 

Resolver problemas envolvendo a 

organização e tratamento de dados em 

contextos familiares variados. 

 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Crítico/ Analítico (A, B, C, D, G) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

Comunicar raciocínios, 

procedimentos e resultados 

baseando-se nos dados recolhidos e 

tratados. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Crítico/ Analítico (A, B, C, D, G) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Questionador (A, F, G, I, J) 



  

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

Desenvolver interesse pela Matemática e 

valorizar o seu papel no desenvolvimento 

das outras ciências e domínios da atividade 

humana e social. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Crítico/ Analítico (A, B, C, D, G) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

Desenvolver confiança nas suas 

capacidades e conhecimentos 

matemáticos, e a capacidade de analisar o 

próprio trabalho e regular a sua 

aprendizagem. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Crítico/ Analítico (A, B, C, D, G) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

Analisa o próprio trabalho e regula a sua 

aprendizagem. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Responsável autónomo (C,D,E,F,G,I,J) 

 Cuidador de si próprio (B;E;F;G) 

Desenvolver persistência, autonomia e à-

vontade em lidar com situações que envolvam 

a Matemática no seu percurso escolar e na vida 

em sociedade. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Responsável autónomo (C,D,E,F,G,I,J) 

 Cuidador de si próprio (B;E;F;G) 

 



 

ESTUDO DO MEIO – 2.º ANO 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino 
presencial e misto 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino à 

distância 

 

Sociedade 

25% 

 

Reconhecer a importância de fontes 

documentais na construção do 

conhecimento do seu passado 

pessoal e familiar (Registo de 

Nascimento, Cartão de Cidadão, 

Boletim Individual de Saúde, Registo 

de Vacinações, fotografias pessoais, 

álbuns, etc.). 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Criativo (A, C, D, J) 

Fichas de avaliação 

(40%) 

 

 

Registos dos trabalhos 

individuais/ a pares / 

de grupo (40%) 

 

Projetos (5%) 

 

 

Intervenções orais e 

escritas (15%) 

 

 

 

Fichas de 

avaliação (30%) 

 

 

Registos dos 

trabalhos 

individuais/ a 

pares / de grupo 

(40%) 

 

Projetos (10%) 

 

 

Intervenções 

orais e escritas 

(20%) 

 

 

Reconhecer datas, factos e locais 

significativos para a história pessoal 

ou das pessoas que lhe são 

próximas, localizando-os em mapas 

ou plantas e numa linha de tempo. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Criativo (A, C, D, J) 

Relacionar instituições e serviços que 

contribuem para o bem-estar das 

populações com as respetivas 

atividades e funções. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Criativo (A, C, D, J) 

Reconhecer a importância do diálogo, da 

negociação e do compromisso na 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 



resolução pacífica de situações de 

conflito. 

Reconhecer as múltiplas pertenças de cada 

pessoa a diferentes grupos e comunidades. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G), 

 Respeitador da diferença do outro (A,B,E,F) 

Reconhecer influências de outros países 

e culturas em diversos aspetos do seu 

dia-a-dia (alimentação, vestuário, 

música, comunicação, etc.). 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G), 

 Respeitador da diferença do outro (A,B,E,F) 

Valorizar a aplicação dos direitos 

consagrados na Convenção sobre os 

Direitos da Criança. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J), 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Respeitador da diferença do outro (A,B,E,F) 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino 
presencial e misto 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino à 

distância 

Natureza 

(25%)  

Distinguir os principais órgãos - 

coração, pulmões, estômago e rins – 

em representações do corpo humano, 

associando-os à sua principal função 

vital. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J) 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 

 Sistematizador/organizador (A,B,C,I,J) 

 

Fichas de avaliação 

(40%) 

 

Registos dos trabalhos 

individuais/ a pares / 

de grupo (40%) 

 

 

Fichas de 

avaliação (30%) 

 

 

Registos dos 

trabalhos 

individuais/ a 

Associar os ossos e os músculos à 

posição, ao movimento e ao equilíbrio, 

reconhecendo que o seu bom 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J) 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 

 Sistematizador/organizador (A,B,C,I,J) 



funcionamento implica cuidados 

específicos (postura e atividade física). 

Projetos (5%) 

 

 

Intervenções orais e 

escritas (10%) 

 

pares / de grupo 

(40%) 

 

Projetos (10%) 

 

Intervenções 

orais e escritas 

(20%) 

 

Refletir sobre comportamentos e 

atitudes, vivenciados ou observados, que 

concorrem para o bem-estar físico e 

psicológico, individual e coletivo. 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I),  

 Respeitador da diferença /do outro (A,B,E,F,H) 

Reconhecer a importância da vacinação 

e do uso correto dos medicamentos, 

nomeadamente dos antibióticos. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J) 

 Sistematizador/organizador (A,B,C,I,J) 

Identificar situações e 

comportamentos de risco para a 

saúde e a segurança individual e 

coletiva, propondo medidas de 

prevenção e proteção adequadas. 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 

 Respeitador da diferença /do outro (A,B,E,F,H) 

Identificar símbolos informativos 

fundamentais para o consumidor, 

relacionados com a produção e a 

utilização de bens. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J) 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 

 Sistematizador/organizador (A,B,C,I,J) 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino 
presencial e misto 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino à 

distância 

Sociedade/Natureza 

(25%) 

Localizar Portugal, na Europa e no 

Mundo, em diferentes representações 

cartográficas, reconhecendo as suas 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J) 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 

 Sistematizador/organizador (A,B,C,I,J) 

Fichas de avaliação 

(40%) 

 

Fichas de 

avaliação (30%) 

Registos dos 



fronteiras.  

Registos dos trabalhos 

individuais/ a pares / 

de grupo (40%) 

 

Projetos (5%) 

 

 

Intervenções orais e 

escritas (15%) 

 

trabalhos 

individuais/ a 

pares / de grupo 

(40%) 

 

Projetos (10%) 

 

 

Intervenções 

orais e escritas 

(20%) 

 

Caracterizar os estados de tempo 

típicos das estações do ano em Portugal 

e a sua variabilidade. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J) 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 

 Sistematizador/organizador (A,B,C,I,J) 

Estabelecer a correspondência entre 

as mudanças de estado físico 

(evaporação, condensação, 

solidificação, fusão) e as condições 

que as originam, com o ciclo da 

água. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J) 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 

 Sistematizador/organizador (A,B,C,I,J) 

Categorizar os seres vivos de acordo 

com semelhanças e diferenças 

observáveis (animais, tipos de: 

revestimento, alimentação, locomoção 

e reprodução; plantas: tipo de raiz, tipo 

de caule, forma da folha, folha 

caduca/persistente, cor da flor, fruto e 

semente, etc.). 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J) 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 

 Sistematizador/organizador (A,B,C,I,J) 

Relacionar as características dos 

seres vivos (animais e plantas), com o 

seu habitat. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J) 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 

 Sistematizador/organizador (A,B,C,I,J) 

Relacionar ameaças à biodiversidade dos 

seres vivos com a necessidade de 

desenvolvimento de atitudes responsáveis 

face à Natureza. 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 

 Sistematizador/organizador (A,B,C,I,J) 

 Respeitador da diferença /do outro (A,B,E,F,H) 

DOMÍNIOS 

E PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino 
presencial e misto 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino à 

distância 

Tecnologia 

(25%) 

Distinguir vantagens e 

desvantagens da utilização de 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J), 

Comunicador (A,F,G,I,J) 

Fichas de avaliação 

(40%) 

Fichas de 

avaliação (30%) 



recursos tecnológicos (analógicos e 

digitais) do seu quotidiano. 

 

 

Registos dos trabalhos 

individuais/ a pares / 

de grupo (40%) 

 

Projetos (5%) 

 

 

Intervenções orais e 

escritas (15%) 

Registos dos 

trabalhos 

individuais/ a 

pares / de grupo 

(40%) 

 

Projetos (10%) 

 

Intervenções 

orais e escritas 

(20%) 

Prever as transformações causadas 

pelo aquecimento e arrefecimento de 

materiais. 

 Questionador (A,F,G,I,J), Comunicador (A,B,D,E,H) 

DOMÍNIOS 

E PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino 
presencial e misto 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino à 

distância 

 

 

 

 

Sociedade/Natureza 

 

 

 

 

 

 

Elaborar itinerários do quotidiano, 

em plantas simplificadas do seu 

meio, assinalando diferentes 

elementos naturais e humanos. 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Comunicador (A,B,D,E,H) 

 Indagador/Investigador (C, D, F, H, I) 

Fichas de avaliação 

(40%) 

 

 

Registos dos trabalhos 

individuais/ a pares / 

de grupo (40%) 

 

Projetos (5%) 

 

 

Fichas de 

avaliação (30%) 

 

 

Registos dos 

trabalhos 

individuais/ a 

pares / de grupo 

(40%) 

 

Projetos (10%) 

Descrever elementos naturais e 

humanos do lugar onde vive através 

da recolha de informação em várias 

fontes documentais. 

 Questionador (A,F,G,I,J) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J) 

Comunicar conhecimentos relativos a 

lugares, regiões e acontecimentos. 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J) 



Representar lugares reais que lhes estão 

próximos no tempo e no espaço. 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J) 

Intervenções orais e 

escritas (15%) 

 

Intervenções 

orais e escritas 

(20%) 

 Reconhecer a existência de bens 

comuns à humanidade (água, ar, solo, 

etc.) e a necessidade da sua 

preservação. 

 Questionador (A,F,G,I,J) 

 Respeitador da diferença do outro (A,B,E,F) 

Saber colocar questões sobre 

problemas ambientais existentes na 

localidade onde vive, nomeadamente 

relacionados com a água, a energia, os 

resíduos, o ar, os solos, apresentando 

propostas de intervenção. 

 Questionador (A,F,G,I,J) 

 Respeitador da diferença do outro (A,B,E,F) 

Saber colocar questões, levantar 

hipóteses, fazer inferências, 

comprovar resultados e saber 

comunicar, reconhecendo como se 

constrói o conhecimento. 

 Questionador (A,F,G,I,J) 

 Respeitador da diferença do outro (A,B,E,F) 

Comparar meios de comunicação e 

informação, atribuindo-lhes relevância 

pessoal e social. 

 Questionador (A,F,G,I,J) 

 Comunicador (A, B,D,E,H) 

  



 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 2.º ANO 

DOMÍNIOS 

E PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO ensino 

presencial e misto 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO ensino à 

distância 

PERÍCIAS  

E 

MANIPULAÇÕES 

(30%) 

Realiza perícias e manipulações através de 

ações motoras básicas com aparelhos 

portáteis. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, 

J) 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  

 Criativo/Expressivo (A, C, D, J) 

 Crítico/Analítico e Autoavaliador/Heteroavaliador 

(Transversal a todas as áreas) 

 

 Observação direta 

     (50%) 

 Registo em 

grelhas 

(50%) 

 

 

 

 

 

 

 

Observação 

direta 

     (50%) 

Registo em 

grelhas 

(50%) 

DESLOCAMENTOS 

E 

EQUILÍBRIOS 

(35%) 

Realiza em percursos deslocamentos e 

equilíbrios, no solo e em aparelhos. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, 

J) 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  

 Criativo/Expressivo (A, C, D, J) 

 Crítico/Analítico e Autoavaliador/Heteroavaliador 

(Transversal a todas as áreas) 

 

 Observação direta 

     (50%) 

 Registo em 

grelhas 

(50%) 

JOGOS 

(35%) 

 Participa em jogos, cumprindo regras, 

selecionando e realizando com 

intencionalidade e oportunidade as 

ações características desses jogos. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, 

J) 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

  Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 Criativo/Expressivo (A, C, D, J) 

 Crítico/Analítico e Autoavaliador/Heteroavaliador 

(Transversal a todas as áreas) 

 

 Observação direta 

     (50%) 

 Registo em 

grelhas 

(50%) 



 

Nota: Este documento remete para o documento Aprendizagens Específicas de Educação Física – 2.º Ano. 

 

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS – 2.º ANO 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO ensino 
presencial e misto 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

ensino à 
distância 

DRAMÁTICA/ 

TEATRO 

(25%) 

Identifica, em manifestações performativas, 

personagens, cenários, ambientes, situações 

cénicas, problemas e soluções da ação 

dramática. 

 Conhecedor/sabedor/culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 
 

 

 

Registos dos 

trabalhos individuais/ 

a pares/ de grupo 

(40%) 

 

Projetos (30%) 

 

 

Intervenções orais e 

escritas (30%) 

 

 

 

 

Registos dos 

trabalhos 

individuais/ a 

pares/ de grupo 

(40%) 

 

Projetos (30%) 

 

 

Intervenções orais 

e escritas (30%) 

Reconhece diferentes formas de usar a voz 

(altura, ritmo, intensidade) e o corpo 

(postura, gestos, expressões faciais). 

 Conhecedor/sabedor/culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Respeitador da diferença / do outro (A, B, E, F, 

H) 

Identifica, em manifestações performativas, 

personagens, cenários, ambientes, situações 

cénicas, problemas e soluções da ação 

dramática. 

 Conhecedor/sabedor/culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Respeitador da diferença / do outro (A, B, E, F, 

H) 

Reconhece diferentes formas de um ator usar 

a voz e o corpo para caracterizar personagens 

e ambiências. 

 Conhecedor/sabedor/culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Respeitador da diferença / do outro (A, B, E, F, 

H) 



Analisar os espetáculos/performances.  Participativo / Colaborador (B, C, D, E, F) 

Distingue o jogo dramático, da improvisação e 

representação. 

 Conhecedor/sabedor/culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

Exprime opiniões pessoais e estabelece 

relação entre acontecimentos da vida real e 

as situações dramáticas. 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Participativo / Colaborador (B, C, D, E, F) 

Explora possibilidades motoras e expressivas 

do corpo. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  

 Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

Adequa as possibilidades expressivas da voz a 

diferentes contextos e situações de 

comunicação. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  

 Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

Transformar objetos para obter efeitos 

distintos. 

 Conhecedor/sabedor/culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  

Constrói personagens, em situações distintas 

e com diferentes finalidades. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, 

G, I, J)  

 Criativo (A, C, D, J)  

 Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, 

H) 

Produz, individualmente e em grupo, 

pequenas cenas dramáticas. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, 

H) 

Experimenta sons vocais de forma a conhecer 

as potencialidades da voz 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

Explora diferentes fontes sonoras.  Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  



 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

Improvisa, a solo ou em grupo, pequenas 

sequências melódicas, rítmicas ou 

harmónicas. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, 

G, I, J)  

 Criativo (A, C, D, J) 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Interpreta rimas, trava-línguas, lengalengas, 

etc., usando a voz. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Canta, a solo e em grupo, canções 

diversificadas. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, 

G, I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

Experimenta, a solo e em grupo, instrumentos 

musicais, convencionais e não convencionais. 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Realiza sequências de movimentos corporais 

em contextos musicais diferenciados. 

 Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Apresenta publicamente atividades artísticas 

em que se articula a música com outras áreas 

do conhecimento. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, 

G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Compara características rítmicas, melódicas, 

harmónicas e dinâmicas. 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I)  

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

Utiliza vocabulário e simbologias 

convencionais e não convencionais para 

descrever e comparar diversos tipos de sons e 

peças musicais. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, 

G, I, J) 

 Desenvolvimento da linguagem e da oralidade 

(A, B, D, E, H) 

Partilha, com os pares, as músicas do seu 

quotidiano e debate sobre os diferentes tipos 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  

 Desenvolvimento da linguagem e da oralidade 



de música. (A, B, D, E, H) 

Observa os diferentes universos visuais. 
 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, 

G, I, J) 

Mobiliza a linguagem elementar das artes 

visuais (cor, forma, linha). 

 Criativo (A, C, D, J) 

Transforma os conhecimentos adquiridos 

comparando imagens e/ou os objetos. 

 Criativo (A, C, D, J) 

Dialoga sobre o que vê e sente.  Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Expressas opiniões sobre as diferentes 

manifestações artísticas. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Capta a expressividade contida na linguagem 

das imagens e/ou outras narrativas visuais. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, 

G, I, J) 

Seleciona técnicas e materiais ajustando-os à 

intenção expressiva das suas representações. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, 

G, I, J) Criativo (A, C, D, J) 

Inventa soluções para a resolução de 

problemas no processo dos seus trabalhos 

plásticos. 

 Criativo (A, C, D, J) 

Manifesta capacidades expressivas e criativas 

nas suas produções plásticas, evidenciando os 

conhecimentos e técnicas adquiridos. 

 Criativo (A, C, D, J) 

Utiliza vários processos de registo de ideias e 

de planeamento. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, 

G, I, J) 

Desenvolve projetos de trabalho 

multidisciplinares. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, 

G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 



Aprecia os seus trabalhos e dos seus colegas, 

mobilizando diferentes critérios de 

argumentação. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, 

G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Distingue diferentes possibilidades de 

movimentação do Corpo através de 

movimentos locomotores e não locomotores. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, 

G, I, J) 

Adequa movimentos do corpo com estruturas 

rítmicas marcadas pelo professor integrando 

diferentes elementos do Tempo. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, 

G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Utiliza movimentos do Corpo com diferentes 

Relações entre os diversos elementos do 

movimento, com os outros a par ou em 

grupo. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, 

G, I, J)  

 Criativo (A, C, D, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Identifica diferentes estilos e géneros de 

dança, através da observação de diversas 

manifestações do património artístico. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, 

G, I, J)  

 Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 

Reconhece os efeitos benéficos e valor do 

desempenho artístico sobre as experiências 

de dança. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, 

G, I, J)  

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

Interpreta o seu papel coreográfico, através 

de um desempenho expressivo-formal. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

Recria sequências de movimentos a partir de 

temas. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, 

G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Constrói, de forma individual e/ou em grupo,  Sistematizador/ organizador(A, B, C, I, J)  



sequências dançadas/pequenas coreografias a 

partir de estímulos vários, ações e/ou temas. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Cria, de forma individual ou em grupo, 

pequenas sequências de movimento. 

 Sistematizador/ organizador(A, B, C, I, J) 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

DOMÍNIOS 

E PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO ensino 

presencial e misto 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

ensino à 

distância 

MÚSICA 

(25%) 

Experimenta sons vocais de forma a conhecer 

as potencialidades da voz 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 

Registos dos 

trabalhos individuais/ 

a pares/ de grupo 

(40%) 

 

Projetos (30%) 

 

 

Intervenções orais e 

escritas (30%) 

 

 

 

 

 

 

Registos dos 

trabalhos 

individuais/ a 

pares/ de grupo 

(40%) 

 

Projetos (30%) 

 

 

Intervenções 

orais e escritas 

Explora diferentes fontes sonoras. 
 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

Improvisa, a solo ou em grupo, pequenas 

sequências melódicas, rítmicas ou 

harmónicas. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Criativo (A, C, D, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Interpreta rimas, trava-línguas, lengalengas, 

etc., usando a voz. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Canta, a solo e em grupo, canções 

diversificadas. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J)  

 Criativo (A, C, D, J) 

Experimenta, a solo e em grupo, instrumentos 

musicais, convencionais e não convencionais. 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 



Realiza sequências de movimentos corporais 

em contextos musicais diferenciados. 

 Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

(30%) 

Apresenta publicamente atividades artísticas 

em que se articula a música com outras áreas 

do conhecimento. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Compara características rítmicas, melódicas, 

harmónicas e dinâmicas. 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

Utiliza vocabulário e simbologias 

convencionais e não convencionais para 

descrever e comparar diversos tipos de sons e 

peças musicais. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Desenvolvimento da linguagem e da oralidade 

(A, B, D, E, H) 

Partilha, com os pares, as músicas do seu 

quotidiano e debate sobre os diferentes tipos 

de música. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  

 Desenvolvimento da linguagem e da oralidade 

(A, B, D, E, H) 

DOMÍNIOS 

E PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO ensino 

presencial e misto 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

ensino à 

distância 

ARTES VISUAIS 

(25%) 

Observa os diferentes universos visuais. 
 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 

Registos dos 

trabalhos individuais/ 

a pares/ de grupo 

(40%) 

 

Registos dos 

trabalhos 

individuais/ a 

pares/ de grupo 

Mobiliza a linguagem elementar das artes 

visuais (cor, forma, linha). 

 Criativo (A, C, D, J) 

Transforma os conhecimentos adquiridos  Criativo (A, C, D, J) 



comparando imagens e/ou os objetos.  

Projetos (30%) 

 

 

Intervenções orais e 

escritas (30%) 

(40%) 

 

Projetos (30%) 

Intervenções 

orais e escritas 

(30%) 

Dialoga sobre o que vê e sente.  Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Expressas opiniões sobre as diferentes 

manifestações artísticas. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Capta a expressividade contida na linguagem 

das imagens e/ou outras narrativas visuais. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

Seleciona técnicas e materiais ajustando-os à 

intenção expressiva das suas representações. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) Criativo (A, C, D, J) 

Inventa soluções para a resolução de 

problemas no processo dos seus trabalhos 

plásticos. 

 Criativo (A, C, D, J) 

Manifesta capacidades expressivas e criativas 

nas suas produções plásticas, evidenciando os 

conhecimentos e técnicas adquiridos. 

 Criativo (A, C, D, J) 

Utiliza vários processos de registo de ideias e 

de planeamento. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

Desenvolve projetos de trabalho 

multidisciplinares. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

  Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Aprecia os seus trabalhos e dos seus colegas, 

mobilizando diferentes critérios de 

argumentação. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, 

G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

DOMÍNIOS 

E PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO ensino 

presencial e misto 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

ensino à 



distância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANÇA 

(25%) 

Distingue diferentes possibilidades de 

movimentação do Corpo através de 

movimentos locomotores e não locomotores. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 

Registos dos 

trabalhos individuais/ 

a pares/ de grupo 

(40%) 

 

Projetos (30%) 

 

 

Intervenções orais e 

escritas (30%). 

 

 

 

 

 

 

Registos dos 

trabalhos 

individuais/ a 

pares/ de grupo 

(40%) 

 

Projetos (30%) 

 

 

Intervenções 

orais e 

escritas 

(30%). 

Adequa movimentos do corpo com estruturas 

rítmicas marcadas pelo professor integrando 

diferentes elementos do Tempo. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

  Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Utiliza movimentos do Corpo com diferentes 

Relações entre os diversos elementos do 

movimento, com os outros a par ou em 

grupo. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J)  

 Criativo (A, C, D, J) 

  Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Identifica diferentes estilos e géneros de 

dança, através da observação de diversas 

manifestações do património artístico. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

  Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 

Reconhece os efeitos benéficos e valor do 

desempenho artístico sobre as experiências 

de dança. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J)  

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

Interpreta o seu papel coreográfico, através 

de um desempenho expressivo-formal. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

Recria sequências de movimentos a partir de 

temas. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Constrói, de forma individual e/ou em grupo, 

sequências dançadas/pequenas coreografias a 

partir de estímulos vários, ações e/ou temas. 

 Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 



 

Cria, de forma individual ou em grupo, 

pequenas sequências de movimento. 

 Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 

  Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 3º Ano 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

BLOCO 1 

GINÁSTICA 

 

Em percursos que integram várias habilidades, 
realizar habilidades gímnicas básicas em 
esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, 
encadeando e ou combinando as ações com 
fluidez e harmonia de movimento. 

 

Revela muita 
dificuldade em 
realizar habilidades 
gímnicas básicas em 
esquemas ou 
sequências no solo. 
 
Revela muita 
dificuldade em 
realizar habilidades 
gímnicas básicas em 
esquemas ou 
sequências em 
aparelhos. 
 

Revela alguma 
facilidade em realizar 
habilidades gímnicas 
básicas em esquemas 
ou sequências no 
solo. 
 
Revela alguma 
facilidade em realizar 
habilidades gímnicas 
básicas em esquemas 
ou sequências em 
aparelhos. 

Revela facilidade em 
realizar habilidades 
gímnicas básicas em 
esquemas ou 
sequências no solo. 
 
Revela facilidade em 
realizar habilidades 
gímnicas básicas em 
esquemas ou 
sequências em 
aparelhos. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

BLOCO 2 
 

JOGOS 

 
Participar em jogos ajustando a iniciativa própria, 
e as qualidades motoras na prestação, às 
possibilidades oferecidas pela situação de jogo e 
ao seu objetivo, realizando habilidades básicas e 
ações técnico-táticas fundamentais, com 
oportunidade e correção de movimentos. 
 

 

Revela muita 
dificuldade em 
participar em jogos, 
agindo em 
conformidade com as 
situações de jogo. 
Revela muita 
dificuldade em 
realizar habilidades 
básicas e ações 
técnico-táticas 
fundamentais. 

Revela alguma 
facilidadeem 
participar em jogos, 
agindo em 
conformidade com as 
situações de jogo. 
Revela alguma 
facilidade em realizar 
habilidades básicas e 
ações técnico-táticas 
fundamentais. 

Revela facilidade em 
participar em jogos, 
agindo em 
conformidade com as 
situações de jogo. 
Revela facilidade em 
realizar habilidades 
básicas e ações 
técnico-táticas 
fundamentais. 

Revela muita 
facilidadeem 
participar em jogos, 
agindo em 
conformidade com as 
situações de jogo. 
Revela muita 
facilidade em realizar 
habilidades básicas e 
ações técnico-táticas 
fundamentais, com 
oportunidade e 



 correção de 
movimentos. 

Cooperar com os companheiros procurando realizar 
as ações favoráveis ao cumprimento das regras e do 
objetivo do jogo. Tratar os colegas de equipa e os 
adversários com igual cordialidade e respeito, 
evitando ações que ponham em risco a sua 
integridade física. 

 

Revela muita 
dificuldade em 
cooperar com os 
companheiros, 
cumprindo as regras e 
os objetivos do jogo. 
Revela muita 
dificuldade em 
respeitar os colegas. 

Revela alguma 
facilidade em 
cooperar com os 
companheiros, 
cumprindo as regras e 
os objetivos do jogo. 
Revela alguma 
facilidade em 
respeitar os colegas. 

Revela facilidade em 
cooperar com os 
companheiros, 
cumprindo as regras e 
os objetivos do jogo. 
Revela facilidade em 
respeitar os colegas. 

Revela muita 
facilidade 
facilidadeem 
cooperar com os 
companheiros, 
cumprindo as regras e 
os objetivos do jogo. 
Revela muita 
facilidade em 
respeitar os colegas. 

 

BLOCO 3 

ATIVIDADES 

RÍTMICAS 

EXPRESSIVAS 

(DANÇA) 

 

Combinar deslocamentos, movimentos não 
locomotores e equilíbrios adequados à expressão 
de motivos ou temas combinados com os colegas 
e professor, de acordo com a estrutura rítmica e 
melodia de composições musicais. 

 

Revela muita 
dificuldadeem 
combinar 
deslocamentos e 
movimentos não 
locomotoresde 
acordo com a 
estrutura rítmica e 
melodia de 
composições 
musicais. 

Revela alguma 
facilidadeem 
combinar 
deslocamentos e 
movimentos não 
locomotoresde 
acordo com a 
estrutura rítmica e 
melodia de 
composições 
musicais. 

Revela facilidade em 
combinar 
deslocamentos e 
movimentos não 
locomotoresde 
acordo com a 
estrutura rítmica e 
melodia de 
composições 
musicais. 

Revela muita 
facilidadeem 
combinar 
deslocamentos e 
movimentos não 
locomotoresde 
acordo com a 
estrutura rítmica e 
melodia de 
composições 
musicais. 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICA – 3º Ano 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

NÚMEROS E 

OPERAÇÕES 

 

Ler e representar números no sistema de numeração 
decimal até à centena de milhar, identificar o valor 
posicional de um algarismo e relacionar os valores das 
diferentes ordens e classes. 

Revela muita dificuldade na 
leitura e escrita de 
números. 
Revela muita dificuldade na 
identificação do valor 
posicional dos algarismos. 

Revela alguma facilidade  
na leitura e escrita de 
números. 
Revela alguma facilidade na 
identificação do valor 
posicional dos algarismos. 

Revela facilidade na leitura 
e escrita de números. 
Revela facilidade na 
identificação do valor 
posicional dos algarismos. 

Revela muita facilidade 
na leitura e escrita de 
números. 
Revela muita facilidade na 
identificação do valor 
posicional dos algarismos. 

Comparar e ordenar números naturais, realizar estimativas 
do resultado de operações e avaliar a sua razoabilidade. 

Revela muita dificuldade 
em comparar e ordenar 
números e na realização de 
estimativas. 

Revela alguma facilidade 
em comparar e ordenar 
números e na realização de 
estimativas. 

Revela facilidade em 
comparar e ordenar 
números e na realização de 
estimativas. 

Revela muita facilidade em 
comparar e ordenar 
números e na realização de 
estimativas assim como da 
sua razoabilidade. 

Reconhecer relações numéricas e propriedades das 
operações e utilizá-las em situações de cálculo. 

Revela muita dificuldade 
em reconhecer relações 
numéricas e propriedades 
das operações. 

Revela alguma facilidade 
em reconhecer relações 
numéricas e propriedades 
das operações. 

Revela facilidade em 
reconhecer relações 
numéricas e propriedades 
das operações. 

Revela muita facilidade em 
reconhecer relações 
numéricas e propriedades 
das operações e usa-as em 
seu proveito. 

Reconhecer e memorizar factos básicos da multiplicação e 
da divisão. 

Revela muita dificuldade 
em reconhecer e 
memorizar factos básicos 
da multiplicação e divisão. 

Revela alguma facilidade 
em reconhecer e 
memorizar factos básicos 
da multiplicação e divisão. 

Revela facilidade em 
reconhecer e memorizar 
factos básicos da 
multiplicação e divisão. 

Revela muita facilidade em 
reconhecer e memorizar 
factos básicos da 
multiplicação e divisão. 

Calcular com números racionais não negativos na 
representação decimal, recorrendo ao cálculo mental e a 
algoritmos. 

Revela muita dificuldade no 
cálculo mental e na 
aplicação de algoritmos. 

Revela alguma facilidade no 
cálculo mental e na 
aplicação de algoritmos.  

Revela facilidade no cálculo 
mental e na aplicação de 
algoritmos. 

Revela muita facilidade no 
cálculo mental e na 
aplicação de algoritmos. 

Representar números racionais não negativos na forma de 
fração e decimal, estabelecer relações entre as diferentes 
representações e utilizá-los em diferentes contextos, 
matemáticos e não matemáticos. 

Revela muita dificuldade na 
representação de números 
na forma de fração e na sua 
compreensão. 

Revela alguma facilidade na 
representação de números 
na forma de fração e na sua 
compreensão. 

Revela facilidade na 
representação de números 
na forma de fração e na sua 
compreensão. 

Revela muita facilidade na 
representação de números 
na forma de fração e na sua 
compreensão e utiliza-os 
em diferentes contextos. 

Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas 
com números racionais não negativos, em contextos 
matemáticos e não matemáticos, e avaliar a plausibilidade 
dos resultados. 

Revela muita dificuldade na 
resolução de situações 
problemáticas. 

Revela alguma facilidade na 
resolução de situações 
problemáticas. 

Revela facilidade na 
resolução de situações 
problemáticas. 

Revela muita facilidade na 
resolução de situações 
problemáticas e avalia a 
plausibilidade dos 
resultados. 

Reconhecer regularidades em sequências e em tabelas 
numéricas, e formular e testar conjeturas. 

Revela muita dificuldade 
em identificar 
regularidades. 

Revela alguma facilidade 
em identificar 
regularidades. 

Revela facilidade em 
identificar regularidades. 

Revela muita facilidade em 
identificar regularidades e 
formula conjeturas. 

Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e 
explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo 
ao vocabulário e linguagem próprios da matemática 
(convenções, notações, terminologia e simbologia). 

Revela muita dificuldade 
no raciocínio e em se 
exprimir usando ideias 
matemáticas. 

Revela alguma facilidade no 
raciocínio e em se exprimir 
usando ideias matemáticas. 

Revela facilidade no 
raciocínio e em se exprimir 
usando ideias matemáticas. 

Revela muita facilidade no 
raciocínio e em se exprimir 
usando ideias matemáticas 
de forma segura. 



Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 
papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social. 

Revela pouco interesse pela 
matemática. 

Revela algum interesse pela 
matemática. 

Revela interesse pela 
matemática. 

Revela muitointeresse pela 
matemática e valoriza o seu 
papel em outras ciências. 

Desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o 
próprio trabalho e regular a sua aprendizagem. 

Revela pouca confiança nas 
suas capacidades. 

Revela alguma confiança 
nas suas capacidades. 

Revela confiança nas suas 
capacidades. 

Revela muita confiança nas 
suas capacidades e analisa 
o seu próprio trabalho de 
forma critica. 

Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar 
com situações que envolvam a Matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade. 

Revela pouca persistência e 
autonomia em situações 
que envolvam a 
matemática. 

Revela alguma  persistência 
e autonomia em situações 
que envolvam a 
matemática. 

Revela persistência e 
autonomia em situações 
que envolvam a 
matemática. 

Revela muita persistência e 
autonomia em situações 
que envolvam a 
matemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOMETRIA E 

MEDIDA 

 

Desenhar e descrever a posição de polígonos (triângulos, 
quadrados, retângulos, pentágonos e hexágonos) recorrendo 
a coordenadas, em grelhas quadriculadas. 

Revela muita dificuldade 
em desenhar polígonos 
recorrendo a coordenadas. 

Revela alguma facilidade 
em desenhar polígonos 
recorrendo a coordenadas. 

Revela facilidade em 
desenhar polígonos 
recorrendo a coordenadas. 

Revela muita facilidade em 
desenhar polígonos 
recorrendo a coordenadas 
e descreve a sua posição. 

Identificar propriedades de figuras planas e de sólidos 
geométricos e fazer classificações, justificando os critérios 
utilizados. 

Revela muita dificuldade  
na identificação de 
propriedades de figuras 
planas e de sólidos 
geométricos. 

Revela alguma facilidade na 
identificação de 
propriedades de figuras 
planas e de sólidos 
geométricos. 

Revela facilidade na 
identificação de 
propriedades de figuras 
planas e de sólidos 
geométricos e classifica-os. 

Revela muita facilidade na 
identificação de 
propriedades de figuras 
planas e de sólidos 
geométricos, classifica-os e 
justifica os critérios usados. 

Medir comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas, 
utilizando e relacionando as unidades de medida do SI e 
fazer estimativas de medidas, em contextos diversos 

Revela muita dificuldade 
em determinar diferentes 
medidas. 

Revela alguma facilidade 
em determinar diferentes 
medidas. 

Revela facilidade em 
determinar diferentes 
medidas e relaciona-as 
entre si. 

Revela muita facilidade em 
determinar diferentes 
medidas, relaciona-as entre 
si e faz estimativas. 

Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas 
envolvendo grandezas e propriedades das figuras 
geométricas no plano e no espaço, em contextos 
matemáticos e não matemáticos, e avaliar a plausibilidade 
dos resultados. 

Revela muita dificuldade na 
resolução de situações 
problemáticas envolvendo 
geometria no plano e no 
espaço. 

Revela alguma facilidade na 
resolução de situações 
problemáticas envolvendo 
geometria no plano e no 
espaço. 

Revela facilidade na 
resolução de situações 
problemáticas envolvendo 
geometria no plano e no 
espaço em contextos 
matemáticas e não 
matemáticos. 

Revela muita facilidade na 
resolução de situações 
problemáticas envolvendo 
geometria no plano e no 
espaço em contextos 
matemáticas e não 
matemáticos e avalia a sua 
plausibilidade. 

Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e 
explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo 
ao vocabulário e linguagem próprios da matemática 
(convenções, notações, terminologia e simbologia). 

Revela muita dificuldade 
no raciocínio e em se 
exprimir usando ideias 
matemáticas. 

Revela alguma facilidade no 
raciocínio e em se exprimir 
usando ideias matemáticas. 

Revela facilidade no 
raciocínio e em se exprimir 
usando ideias matemáticas. 

Revela muita facilidade no 
raciocínio e em se exprimir 
usando ideias matemáticas 
de forma segura. 

Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 
papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social. 

Revela pouco interesse pela 
matemática. 

Revela algum interesse pela 
matemática. 

Revela interesse pela 
matemática. 

Revela muito interesse pela 
matemática e valoriza o seu 
papel em outras ciências. 

Desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o 
próprio trabalho e regular a sua aprendizagem. 

Revela pouca confiança nas 
suas capacidades. 

Revela alguma confiança 
nas suas capacidades. 

Revela confiança nas suas 
capacidades e nos seus 
conhecimentos. 

Revela muita confiança nas 
suas capacidades, nos seus 
conhecimentos e analisa o 
seu próprio trabalho de 
forma critica. 

Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar 
com situações que envolvam a Matemática no seu percurso 

Revela pouca persistência e 
autonomia em situações 
que envolvam a 

Revela alguma persistência 
e autonomia em situações 
que envolvam a 

Revela persistência e 
autonomia em situações 
que envolvam a 

Revela muita persistência e 
autonomia em situações 
que envolvam a 



escolar e na vida em sociedade. matemática.  matemática. matemática. matemática. 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO 

E 

TRATAMENTO 

DE DADOS 

 

Analisar e interpretar informação de natureza estatística 
representada de diversas formas. 

Revela muita dificuldade na 
interpretação de dados. 

Revela alguma facilidade na 
interpretação de dados.  

Revela facilidade na 
interpretação de dados e 
analisa-os. 

Revela muita facilidade na 
interpretação de dados 
representados de 
diferentes maneiras e 
analisa-os. 

Reconhecer e dar exemplos de acontecimentos certos e 
impossíveis, e acontecimentos possíveis (prováveis e pouco 
prováveis). 

Revela muita dificuldade na 
distinção de 
acontecimentos certos e 
impossíveis. 

Revela alguma facilidade na 
distinção de 
acontecimentos certos e 
impossíveis. 

Revela facilidade na 
distinção de 
acontecimentos certos e 
impossíveis, prováveis e 
improváveis.  

Revela muita facilidade na 
distinção de 
acontecimentos certos e 
impossíveis, prováveis e 
improváveis e dá exemplos. 

Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento 
de dados em contextos familiares variados. 

Revela muita dificuldade  
na resolução de problemas. 

Revela alguma facilidade na 
resolução de problemas. 

Revela facilidade na 
resolução de problemas em 
contextos variados. 

Revela muita facilidade na 
resolução de problemas em 
contextos variados. 

Planear e conduzir investigações usando o ciclo da 
investigação estatística (formular questões, escolher 
métodos de recolha de dados, selecionar formas de 
organização e representação de dados, analisar e concluir). 

Revela muita dificuldade no 
uso de métodos de 
investigação. 

Revela alguma facilidade no 
uso de métodos de 
investigação.  

Revela facilidade no uso de 
métodos de investigação e 
escolhe métodos de recolha 
de dados. 

Revela muita facilidade no 
uso de métodos de 
investigação, escolhe 
métodos de recolha de 
dados, analisa-os e tira 
conclusões. 

Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, 
utilizando linguagem própria da estatística, baseando-se nos 
dados recolhidos e tratados. 

Revela muita dificuldade na 
comunicação de raciocínios 
estatísticos.  

Revela alguma facilidade na 
comunicação de raciocínios 
estatísticos. 

Revela facilidade na 
comunicação de raciocínios 
estatísticos. 

Revela muita facilidade na 
comunicação de raciocínios 
estatísticos, baseando-se 
nos dados tratados. 

Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 
papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social. 

Revela pouco interesse pela 
matemática. 

Revela algum interesse pela 
matemática. 

Revela interesse pela 
matemática. 

Revela muito interesse pela 
matemática e valoriza o seu 
papel em outras ciências. 

Desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o 
próprio trabalho e regular a sua aprendizagem. 

Revela pouca confiança nas 
suas capacidades. 

Revela alguma confiança 
nas suas capacidades. 

Revela confiança nas suas 
capacidades e nos seus 
conhecimentos. 

Revela muita confiança nas 
suas capacidades, nos seus 
conhecimentos e analisa o 
seu próprio trabalho de 
forma critica. 

Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar 
com situações que envolvam a Matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade. 

Revela pouca persistência e 
autonomia em situações 
que envolvam a 
matemática.  

Revela alguma  persistência 
e autonomia em situações 
que envolvam a 
matemática. 

Revela persistência e 
autonomia em situações 
que envolvam a 
matemática. 

Revela muita persistência e 
autonomia em situações 
que envolvam a 
matemática. 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

Critérios de Avaliação de Educação Física - 3º Ano 

Regime presencial, misto e à distância 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Regime presencial, misto 

e à distância 

 

BLOCO 1 

GINÁSTICA 

 

(Regime 

presencial e 

misto 

35%) 

 

 

(Regime à 

distância 

40%) 

 

 
Em percursos que integram várias habilidades, realizar 
habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências 
no solo e em aparelhos, encadeando e ou combinando as 
ações com fluidez e harmonia de movimento. 

 

 

 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, B, G, I, J)  

 Criativo/ Expressivo (A, C, D, J) 

 Indagador/ Investigador e 

Sistematizador/ Organizador (A, B, C, 

D, F, H, I, J) 

  Respeitador da diferença (A, B, E, F, H) 

  Questionador e Comunicador (A, B, D, 

E, F, G, H, I, J) 

 Participativo/ colaborador/ 

Cooperante/ Responsável/ Autónomo 

(B, C, D, E, F, G, I, J) 

  Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

 

 

 Crítico/Analítico e Autoavaliador/ 

Heteroavaliador (Transversal a todas 

as áreas) 

 

Registos de observação 

de aula 

 

 

 
BLOCO 2 
JOGOS 

(Regime 

presencial e 

misto 

35%) 

 
Participar em jogos ajustando a iniciativa própria, e as 
qualidades motoras na prestação, às possibilidades 
oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, 
realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas 
fundamentais, com oportunidade e correção de 
movimentos. 

 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, B, G, I, J)  

 Criativo/ Expressivo (A, C, D, J) 

 Indagador/ Investigador e 

Sistematizador/ Organizador (A, B, C, 

D, F, H, I, J) 

  Respeitador da diferença (A, B, E, F, H) 

  Questionador e Comunicador (A, B, D, 

Registos de observação 

de aula 

 



 

(Regime à 

distância 

20%) 

 

 

Agir em conformidade com as situações: 

 Nos jogos coletivos com bola, tais como: rabia, jogo de 

passes, bola ao poste, bola ao capitão, bola no fundo; 

 Em concurso/exercício individual e ou a pares;  

 Em situação de exercício de Futebol — contra um guarda-

redes. 

 

Cooperar com os companheiros procurando realizar as 
ações favoráveis ao cumprimento das regras e do objetivo 
do jogo. Tratar os colegas de equipa e os adversários com 
igual cordialidade e respeito, evitando ações que ponham 
em risco a sua integridade física. 

 No jogo do MATA, com bola ou ringue; 

 Em concurso individual e ou a pares (Futebol); 

 No jogo da ROLHA; 

 No jogo «PUXA-EMPURRA»;  

 Em concurso individual; 

 Em CORRIDA DE ESTAFETAS; 

 Em concurso a pares; 

 Em concurso individual de Voleibol. 
 

E, F, G, H, I, J) 

 Participativo/ colaborador/ 

Cooperante/ Responsável/ Autónomo 

(B, C, D, E, F, G, I, J) 

  Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

 

 

 

 Crítico/Analítico e Autoavaliador/ 

Heteroavaliador (Transversal a todas 

as áreas) 

 

 

BLOCO 3 

ATIVIDADES 

RÍTMICAS 

EXPRESSIVAS 

(DANÇA) 

 

 

(Regime 

presencial e 

misto 

30%) 

 

Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e 
equilíbrios adequados à expressão de motivos ou temas 
combinados com os colegas e professor, de acordo com a 
estrutura rítmica e melodia de composições musicais. 

 
Em situação de exploração da movimentação em grupo, com 

ambiente musical adequado e ou de acordo com a marcação 

rítmica do professor ou dos colegas:  

 Combinar habilidades motoras referidas em 1. e 2., 

seguindo a evolução do grupo em rodas e linhas (simples 

ou múltiplas), espirais, ziguezague, estrela, quadrado, etc. 

 Ajustar a sua ação às alterações ou mudanças da formação, 

associadas à dinâmica proposta pela música, evoluindo em 

todas as zonas e níveis do espaço. 

 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, B, G, I, J)  

 Criativo/ Expressivo (A, C, D, J) 

 Indagador/ Investigador e 

Sistematizador/ Organizador (A, B, C, 

D, F, H, I, J) 

  Respeitador da diferença (A, B, E, F, H) 

  Questionador e Comunicador (A, B, D, 

E, F, G, H, I, J) 

 Participativo/ colaborador/ 

Cooperante/ Responsável/ Autónomo 

(B, C, D, E, F, G, I, J) 

  Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

 

 

 

 

Registos de observação 

de aula 

 



 

(Regime à 

distância 

40%) 

 

 

 Crítico/Analítico e Autoavaliador/ 

Heteroavaliador (Transversal a todas 

as áreas) 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 
Critérios de Avaliação para Expressões 

Regime presencial, misto e à distância 

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Regime presencial, misto 
e à distância 

DRAMÁTICA/ 
TEATRO 

(Regime 
presencial, 
misto e à 
distância 

25%) 

 

 Identifica, em manifestações performativas, 
personagens, cenários, ambientes, situações 
cénicas, problemas e soluções da ação 
dramática. 

 Conhecedor/sabedor/culto/ informado (A, B, G, I, J) 
 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 

 Fichas  

 Registos de 

observação 

 Registos dos 

trabalhos 

individuais/ a pares/ 

de grupo 

 Projetos 

 Registos de 

autoavaliação 

 Intervenções orais e 

escritas 

 Reconhece diferentes formas de usar a voz 
(altura, ritmo, intensidade) e o corpo (postura, 
gestos, expressões faciais). 

 Conhecedor/sabedor/culto/ informado (A, B, G, I, J) 

 Respeitador da diferença / do outro (A, B, E, F, H) 

 Identifica, em manifestações performativas, 
personagens, cenários, ambientes, situações 
cénicas, problemas e soluções da ação 
dramática. 

 Conhecedor/sabedor/culto/ informado (A, B, G, I, J) 

 Respeitador da diferença / do outro (A, B, E, F, H) 

 Reconhece diferentes formas de um ator usar 
a voz e o corpo para caracterizar personagens 
e ambiências. 

 Conhecedor/sabedor/culto/ informado (A, B, G, I, J) 

 Respeitador da diferença / do outro (A, B, E, F, H) 

 Analisar os espetáculos/performances.  Participativo / Colaborador (B, C, D, E, F) 

 Distingue o jogo dramático, da improvisação e 
representação. 

 Conhecedor/sabedor/culto/ informado (A, B, G, I, J) 
 

 

 Exprime opiniões pessoais e estabelece 
relação entre acontecimentos da vida real e as 
situações dramáticas. 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Participativo / Colaborador (B, C, D, E, F) 

 Explora possibilidades motoras e expressivas 
do corpo. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  

 Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

 Adequa as possibilidades expressivas da voz a 
diferentes contextos e situações de 
comunicação. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  

 Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

 Transformar objetos para obter efeitos 
distintos. 

 Conhecedor/sabedor/culto/ informado (A, B, G, I, J) 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  



 

 Constrói personagens, em situações distintas e 
com diferentes finalidades. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, 

G, I, J)  

 Criativo (A, C, D, J)  

 Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, 

H) 

 Produz, individualmente e em grupo, 
pequenas cenas dramáticas. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, H) 

 Experimenta sons vocais de forma a conhecer 
as potencialidades da voz 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Explora diferentes fontes sonoras. 
 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Improvisa, a solo ou em grupo, pequenas 
sequências melódicas, rítmicas ou harmónicas. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J)  

 Criativo (A, C, D, J) 

  Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Interpreta rimas, trava-línguas, lengalengas, 
etc., usando a voz. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Canta, a solo e em grupo, canções 
diversificadas. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

  Criativo (A, C, D, J) 

 Experimenta, a solo e em grupo, instrumentos 
musicais, convencionais e não convencionais. 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Realiza sequências de movimentos corporais 
em contextos musicais diferenciados. 

 Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 

  Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Apresenta publicamente atividades artísticas 
em que se articula a música com outras áreas 
do conhecimento. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Compara características rítmicas, melódicas, 
harmónicas e dinâmicas. 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I)  

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Utiliza vocabulário e simbologias 
convencionais e não convencionais para 
descrever e comparar diversos tipos de sons e 
peças musicais. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Desenvolvimento da linguagem e da oralidade 



(A, B, D, E, H) 

 Partilha, com os pares, as músicas do seu 
quotidiano e debate sobre os diferentes tipos 
de música. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  

 Desenvolvimento da linguagem e da oralidade 

(A, B, D, E, H) 

 Observa os diferentes universos visuais. 
 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, 

I, J) 

 Mobiliza a linguagem elementar das artes 
visuais (cor, forma, linha). 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Transforma os conhecimentos adquiridos 
comparando imagens e/ou os objetos. 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Dialoga sobre o que vê e sente.  Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Expressas opiniões sobre as diferentes 
manifestações artísticas. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Capta a expressividade contida na linguagem 
das imagens e/ou outras narrativas visuais. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 

 Seleciona técnicas e materiais ajustando-os à 
intenção expressiva das suas representações. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 

Criativo (A, C, D, J) 

 Inventa soluções para a resolução de 
problemas no processo dos seus trabalhos 
plásticos. 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Manifesta capacidades expressivas e criativas 
nas suas produções plásticas, evidenciando os 
conhecimentos e técnicas adquiridos. 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Utiliza vários processos de registo de ideias e 
de planeamento. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 

 Desenvolve projetos de trabalho 
multidisciplinares. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Aprecia os seus trabalhos e dos seus colegas, 
mobilizando diferentes critérios de 
argumentação. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Distingue diferentes possibilidades de 
movimentação do Corpo através de 
movimentos locomotores e não locomotores. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 

 Adequa movimentos do corpo com estruturas 
rítmicas marcadas pelo professor integrando 
diferentes elementos do Tempo. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza movimentos do Corpo com diferentes 
Relações entre os diversos elementos do 
movimento, com os outros a par ou em grupo. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J)  

 Criativo (A, C, D, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Identifica diferentes estilos e géneros de dança, 
através da observação de diversas 
manifestações do património artístico. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J)  

 Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 

 Reconhece os efeitos benéficos e valor do 
desempenho artístico sobre as experiências de 
dança. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J)  

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Interpreta o seu papel coreográfico, através de 
um desempenho expressivo-formal. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Recria sequências de movimentos a partir de 
temas. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Constrói, de forma individual e/ou em grupo, 
sequências dançadas/pequenas coreografias a 
partir de estímulos vários, ações e/ou temas. 

 Sistematizador/ organizador(A, B, C, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Cria, de forma individual ou em grupo, 
pequenas sequências de movimento. 

 Sistematizador/ organizador(A, B, C, I, J) 

  Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Regime presencial, misto 
e à distância 

MÚSICA 

(Regime 
presencial, misto 

e à distância 

25%) 

 

 Experimenta sons vocais de forma a conhecer 
as potencialidades da voz 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 
  Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 

 Fichas  

 Registos de 

observação 

 Registos dos 

trabalhos 

individuais/ a pares/ 

de grupo 

 Projetos 

 Explora diferentes fontes sonoras. 
 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Improvisa, a solo ou em grupo, pequenas 
sequências melódicas, rítmicas ou harmónicas. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 

  Criativo (A, C, D, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Interpreta rimas, trava-línguas, lengalengas, 
etc., usando a voz. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Canta, a solo e em grupo, canções 
diversificadas. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J)  
 Criativo (A, C, D, J) 

 Experimenta, a solo e em grupo, instrumentos 
musicais, convencionais e não convencionais. 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 



 

  Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  Registos de 

autoavaliação 

 Intervenções orais e 

escritas 

 Realiza sequências de movimentos corporais 
em contextos musicais diferenciados. 

 Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 

  Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Apresenta publicamente atividades artísticas 
em que se articula a música com outras áreas 
do conhecimento. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 

  Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Compara características rítmicas, melódicas, 
harmónicas e dinâmicas. 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 
  Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Utiliza vocabulário e simbologias 
convencionais e não convencionais para 
descrever e comparar diversos tipos de sons e 
peças musicais. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 
  Desenvolvimento da linguagem e da oralidade (A, B, D, 

E, H) 

 Partilha, com os pares, as músicas do seu 
quotidiano e debate sobre os diferentes tipos 
de música. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  

 Desenvolvimento da linguagem e da oralidade (A, B, 

D, E, H) 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Regime presencial, misto 
e à distância 

ARTES VISUAIS 

(Regime 
presencial, misto 

e à distância 

25%) 

 

 Observa os diferentes universos visuais.  Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 
 

 Fichas  

 Registos de 

observação 

 Registos dos 

trabalhos 

individuais/ a pares/ 

de grupo 

 Projetos 

 Registos de 

 Mobiliza a linguagem elementar das artes 
visuais (cor, forma, linha). 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Transforma os conhecimentos adquiridos 
comparando imagens e/ou os objetos. 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Dialoga sobre o que vê e sente.  Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Expressas opiniões sobre as diferentes 
manifestações artísticas. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Capta a expressividade contida na linguagem 
das imagens e/ou outras narrativas visuais. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 

 Seleciona técnicas e materiais ajustando-os à 
intenção expressiva das suas representações. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 

Criativo (A, C, D, J) 

 Inventa soluções para a resolução de 
problemas no processo dos seus trabalhos 
plásticos. 

 Criativo (A, C, D, J) 



 

 Manifesta capacidades expressivas e criativas 
nas suas produções plásticas, evidenciando os 
conhecimentos e técnicas adquiridos. 

 Criativo (A, C, D, J) autoavaliação 

 Intervenções orais e 

escritas  Utiliza vários processos de registo de ideias e 
de planeamento. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 

 Desenvolve projetos de trabalho 
multidisciplinares. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 

  Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Aprecia os seus trabalhos e dos seus colegas, 
mobilizando diferentes critérios de 
argumentação. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Regime presencial, misto 
e à distância 

DANÇA 

(Regime 
presencial, misto 

e à distância 

25%) 

 

 Distingue diferentes possibilidades de 
movimentação do Corpo através de 
movimentos locomotores e não locomotores. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 

 Registos de 

observação. 

 Trabalhos individuais/ 

a pares /de grupo. 

  Desenvolvimento de 

projetos 

  Registos de 

autoavaliação.  

 Intervenções orais dos 

alunos durante as 

aulas. 

 Adequa movimentos do corpo com estruturas 
rítmicas marcadas pelo professor integrando 
diferentes elementos do Tempo. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 

  Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Utiliza movimentos do Corpo com diferentes 
Relações entre os diversos elementos do 
movimento, com os outros a par ou em grupo. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J)  

 Criativo (A, C, D, J) 

  Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Identifica diferentes estilos e géneros de dança, 
através da observação de diversas 
manifestações do património artístico. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 

  Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 

 Reconhece os efeitos benéficos e valor do 
desempenho artístico sobre as experiências de 
dança. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J)  

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Interpreta o seu papel coreográfico, através de 
um desempenho expressivo-formal. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Recria sequências de movimentos a partir de 
temas. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Constrói, de forma individual e/ou em grupo,  Sistematizador/ organizador(A, B, C, I, J)  



 

sequências dançadas/pequenas coreografias a 
partir de estímulos vários, ações e/ou temas. 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Cria, de forma individual ou em grupo, 
pequenas sequências de movimento. 

 Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 

  Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

Critérios de Avaliação de Matemática - 3º Ano 

Regime presencial, misto e à distância 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Regime presencial e 
misto 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Regime à distância 

NÚMEROS E 

OPERAÇÕES 

 

(Regime 

presencial e 

misto 35%) 

 

(Regime à 

distância 35%) 

Ler e representar números no sistema de numeração 

decimal até à centena de milhar, identificar o valor 

posicional de um algarismo e relacionar os valores das 

diferentes ordens e classes. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A,B, G, I, J) 

 Fichas sumativas 

(40%) 
 

 

 Trabalhos de aula 

(Apresentações/ 

participação na 

aula; Fichas de 

trabalho; 

Exercícios/jogos/ 

desafios com 

números e 

cálculo) 

(60%) 
 

 

 

 

 Fichas sumativas 

(20%) 
 

 

 Trabalhos de aula 

(Apresentações/ 

participação na 

aula; Fichas de 

trabalho; 

Exercícios/jogos/ 

desafios com 

números e 

cálculo) 

(80%) 
 

 

 

 

Comparar e ordenar números naturais, realizar 

estimativas do resultado de operações e avaliar a sua 

razoabilidade. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A,B, G, I, J) 

Reconhecer relações numéricas e propriedades das 

operações e utilizá-las em situações de cálculo. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado(A,B, G, I, J) 

Reconhecer e memorizar factos básicos da 

multiplicação e da divisão. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado(A,B, G, I, J) 

Calcular com números racionais não negativos na 

representação decimal, recorrendo ao cálculo mental e 

a algoritmos. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A,B, G, I, J) 

Respeitador da diferença/ do outro 

(A, B, E,F, H) 

Representar números racionais não negativos na forma 

de fração e decimal, estabelecer relações entre as 

diferentes representações e utilizá-los em diferentes 

contextos, matemáticos e não matemáticos. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado(A,B, G, I, J) 

Conceber e aplicar estratégias na resolução de 

problemas com números racionais não negativos, em 

contextos matemáticos e não matemáticos, e avaliar a 

plausibilidade dos resultados. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado(A,B, G, I, J) 

Indagador/ Investigador (C, D, F, H, 

I) 

Reconhecer regularidades em sequências e em tabelas 

numéricas, e formular e testar conjeturas. 

Sistematizador/ organizador (A, B, 

C, I, J) 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e 

explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, 

recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado(A,B, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador (A, B, 

C, I, J)  



matemática (convenções, notações, terminologia e 

simbologia). 

Participativo/ colaborador (B, C, D, 

E, F) 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o 

seu papel no desenvolvimento das outras ciências e 

domínios da atividade humana e social. 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, 

G, I, J) 

Autoavaliador (transversal às 

áreas) 

Criativo (A, C, D, J) 

Desenvolver confiança nas suas capacidades e 

conhecimentos matemáticos, e a capacidade de 

analisar o próprio trabalho e regular a sua 

aprendizagem. 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, 

G, I, J) 

Autoavaliador (transversal às áreas 

Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em 

lidar com situações que envolvam a Matemática no seu 

percurso escolar e na vida em sociedade. 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, 

G, I, J) 

Autoavaliador (transversal às áreas 

 

 

GEOMETRIA E 

MEDIDA 

 

(Regime 

presencial e 

misto 35%) 

 

(Regime à 

distância 30%) 

 

Desenhar e descrever a posição de polígonos 

(triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos e 

hexágonos) recorrendo a coordenadas, em grelhas 

quadriculadas. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A,B, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador (A, B, 

C, I, J) 

Fichas sumativas 

(40%) 
 

 

 Trabalhos de aula 

(Apresentações/ 

participação na 

aula; Fichas de 

trabalho; 

Exercícios/jogos/ 

desafios com 

números e 

cálculo) 

(60%) 
 

 

 

Fichas sumativas 

(20%) 
 

 

 Trabalhos de aula 

(Apresentações/ 

participação na 

aula; Fichas de 

trabalho; 

Exercícios/jogos/ 

desafios com 

números e 

cálculo) 

(80%) 
 

 

 

Identificar propriedades de figuras planas e de sólidos 

geométricos e fazer classificações, justificando os 

critérios utilizados. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A,B, G, I, J) 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Medir comprimentos, áreas, volumes, capacidades e 

massas, utilizando e relacionando as unidades de 

medida do SI e fazer estimativas de medidas, em 

contextos diversos 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A,B, G, I, J) 

Conceber e aplicar estratégias na resolução de 

problemas envolvendo grandezas e propriedades das 

figuras geométricas no plano e no espaço, em contextos 

matemáticos e não matemáticos, e avaliar a 

plausibilidade dos resultados. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A,B, G, I, J) 

Indagador/ Investigador (C, D, F, H, 

I) 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e 

explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, 

recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 

matemática (convenções, notações, terminologia e 

simbologia). 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A,B, G, I, J) 

Participativo/ colaborador (B, C, D, 

E, F) 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, 

G, I, J) 

Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o Responsável/ autónomo (C, D, E, F, 

G, I, J) 



seu papel no desenvolvimento das outras ciências e 

domínios da atividade humana e social. 

Autoavaliador (transversal às 

áreas) 

Criativo (A, C, D, J) 

Desenvolver confiança nas suas capacidades e 

conhecimentos matemáticos, e a capacidade de 

analisar o próprio trabalho e regular a sua 

aprendizagem. 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, 

G, I, J) 

Autoavaliador (transversal às áreas 

Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em 

lidar com situações que envolvam a Matemática no seu 

percurso escolar e na vida em sociedade. 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, 

G, I, J) 

Autoavaliador (transversal às áreas 

 

ORGANIZAÇÃO 

E 

TRATAMENTO 

DE DADOS 

 

(Regime 

presencial e 

misto 30%) 

 

(Regime à 

distância 35%) 

 

Analisar e interpretar informação de natureza 

estatística representada de diversas formas. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A,B, G, I, J) 

Indagador/ Investigador (C, D, F, H, 

I) 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

Fichas sumativas 

(40%) 
 

 

 Trabalhos de aula 

(Apresentações/ 

participação na 

aula; Fichas de 

trabalho; 

Exercícios/jogos/ 

desafios com 

números e 

cálculo) 

(60%) 
 

 

 

Fichas sumativas 

(20%) 
 

 

 Trabalhos de aula 

(Apresentações/ 

participação na 

aula; Fichas de 

trabalho; 

Exercícios/jogos/ 

desafios com 

números e 

cálculo) 

(80%) 
 

 

 

Reconhecer e dar exemplos de acontecimentos certos e 

impossíveis, e acontecimentos possíveis (prováveis e 

pouco prováveis). 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A,B, G, I, J) 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

Criativo (A, C, D, J) 

Resolver problemas envolvendo a organização e 

tratamento de dados em contextos familiares variados. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A,B, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador (A, B, 

C, I, J) 

 

Planear e conduzir investigações usando o ciclo da 

investigação estatística (formular questões, escolher 

métodos de recolha de dados, selecionar formas de 

organização e representação de dados, analisar e 

concluir). 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A,B, G, I, J) 

Indagador/ Investigador (C, D, F, H, 

I) 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, 

utilizando linguagem própria da estatística, baseando-

se nos dados recolhidos e tratados. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A,B, G, I, J) 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o 

seu papel no desenvolvimento das outras ciências e 

domínios da atividade humana e social. 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, 

G, I, J) 

Autoavaliador (transversal às 

áreas) 

Criativo (A, C, D, J) 

Desenvolver confiança nas suas capacidades e 

conhecimentos matemáticos, e a capacidade de 

analisar o próprio trabalho e regular a sua 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, 

G, I, J) 

Autoavaliador (transversal às áreas 



aprendizagem. 

Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em 

lidar com situações que envolvam a Matemática no seu 

percurso escolar e na vida em sociedade. 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, 

G, I, J) 

Autoavaliador (transversal às áreas 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 
APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS PARA AS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS – 3º Ano 

 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de Desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

DRAMÁTICA/ 

TEATRO 

 

APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

 

 INTERPRETAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO  

 

EXPERIMENTAÇÃO 

E CRIAÇÃO 

 

 Identifica, em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática. 

 Não identifica em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática. 

Identifica, com alguma 
dificuldade, em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática 

Identifica, facilmente, em 
manifestações 
performativas, personagens, 
cenários, ambientes, 
situações cénicas, 
problemas e soluções da 
ação dramática 

Identifica, sempre, em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática 

 Reconhece diferentes 
formas de usar a voz 
(altura, ritmo, 
intensidade) e o corpo 
(postura, gestos, 
expressões faciais). 

Não reconhece diferentes 
formas de usar a voz 
(altura, ritmo, 
intensidade) e o corpo 
(postura, gestos, 
expressões faciais). 

Reconhece,com 
dificuldade, diferentes 
formas de usar a voz 
(altura, ritmo, 
intensidade) e o corpo 
(postura, gestos, 
expressões faciais). 

Reconhece,facilmente, 
diferentes formas de usar a 
voz (altura, ritmo, 
intensidade) e o corpo 
(postura, gestos, expressões 
faciais). 

Reconhece, sempre, 
diferentes formas de usar 
a voz (altura, ritmo, 
intensidade) e o corpo 
(postura, gestos, 
expressões faciais). 

 Identifica, em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática. 

Não identifica, em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática. 

Identifica, com 
dificuldade, em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática. 

Identifica, facilmente em 
manifestações 
performativas, personagens, 
cenários, ambientes, 
situações cénicas, 
problemas e soluções da 
ação dramática. 

Identifica, sempre, em 
manifestações 
performativas, 
personagens, cenários, 
ambientes, situações 
cénicas, problemas e 
soluções da ação 
dramática. 

 Reconhece diferentes 
formas de um ator usar a 
voz e o corpo para 
caracterizar personagens e 
ambiências. 

Não reconhece diferentes 
formas de um ator usar a 
voz e o corpo para 
caracterizar personagens 
e ambiências 

Reconhece,com 
dificuldade, diferentes 
formas de um ator usar a 
voz e o corpo para 
caracterizar personagens 
e ambiências 

Reconhece,facilmente, 
diferentes formas de um 
ator usar a voz e o corpo 
para caracterizar 
personagens e ambiências 

Reconhece,sempre, 
diferentes formas de um 
ator usar a voz e o corpo 
para caracterizar 
personagens e ambiências 

 Analisa os Não analisa os Analisa, algumas vezes, os Analisa, a maior parte das Analisa, sempre, os 



espetáculos/performances
. 

espetáculos/performances espetáculos/performances vezes, os 
espetáculos/performances 

espetáculos/performances 

 Distingue o jogo 
dramático, da 
improvisação e 
representação. 

Não distingue o jogo 
dramático, da 
improvisação e 
representação 

Distingue, algumas vezes, 
o jogo dramático, da 
improvisação e 
representação 

Distingue,a maior parte das 
vezes, o jogo dramático, da 
improvisação e 
representação 

Distingue, sempre, o jogo 
dramático, da 
improvisação e 
representação 

 Exprime opiniões pessoais 
e estabelece relação entre 
acontecimentos da vida 
real e as situações 
dramáticas. 

Não exprime opiniões 
pessoais e estabelece 
relação entre 
acontecimentos da vida 
real e as situações 
dramáticas 

Raramente exprime 
opiniões pessoais e 
estabelece relação entre 
acontecimentos da vida 
real e as situações 
dramáticas 

Exprime, frequentemente, 
opiniões pessoais e 
estabelece relação entre 
acontecimentos da vida real 
e as situações dramáticas 

Exprime, sempre, opiniões 
pessoais e estabelece 
relação entre 
acontecimentos da vida 
real e as situações 
dramáticas 

 Explora possibilidades 
motoras e expressivas do 
corpo. 

Nunca explora 
possibilidades motoras e 
expressivas do corpo 

Raramente explora 
possibilidades motoras e 
expressivas do corpo 

Explora, frequentemente, 
possibilidades motoras e 
expressivas do corpo 

Explora, sempre, 
possibilidades motoras e 
expressivas do corpo 

 Adequa as possibilidades 
expressivas da voz a 
diferentes contextos e 
situações de comunicação. 

Nunca adequa as 
possibilidades expressivas 
da voz a diferentes 
contextos e situações de 
comunicação 

Raramente adequa as 
possibilidades expressivas 
da voz a diferentes 
contextos e situações de 
comunicação 

Adequa, frequentemente, 
as possibilidades expressivas 
da voz a diferentes 
contextos e situações de 
comunicação 

Adequa, sempre, as 
possibilidades expressivas 
da voz a diferentes 
contextos e situações de 
comunicação 

 Transforma objetos para 
obter efeitos distintos. 

Nunca transforma objetos 
para obter efeitos 
distintos 

Raramente transforma 
objetos para obter efeitos 
distintos 

Transforma, a maioria das 
vezes, objetos para obter 
efeitos distintos 

Transforma, sempre, 
objetos para obter efeitos 
distintos 

 Constrói personagens, em 
situações distintas e com 
diferentes finalidades. 

Nunca constrói 
personagens, em 
situações distintas e com 
diferentes finalidades 

Raramente constrói 
personagens, em 
situações distintas e com 
diferentes finalidades 

Constrói, a maior parte das 
vezes, personagens, em 
situações distintas e com 
diferentes finalidades 

Constrói, sempre, 
personagens, em 
situações distintas e com 
diferentes finalidades 

 Produz, individualmente e 
em grupo, pequenas cenas 
dramáticas. 

Não produz, 
individualmente e em 
grupo, pequenas cenas 
dramáticas 

Raramente, produz, 
individualmente e em 
grupo, pequenas cenas 
dramáticas 

Produz, frequentemente, 
individualmente e em 
grupo, pequenas cenas 
dramáticas 

Produz, sempre, 
individualmente e em 
grupo, pequenas cenas 
dramáticas 

MÚSICA 
 

EXPERIMENTAÇÃO 

E CRIAÇÃO 

 

INTERPRETAÇÃO E 

 Experimenta sons vocais 
de forma a conhecer as 
potencialidades da voz 

Nunca experimenta sons 
vocais de forma a 
conhecer as 
potencialidades da voz 

Raramente experimenta 
sons vocais de forma a 
conhecer as 
potencialidades da voz 

Experimenta, 
frequentemente, sons 
vocais de forma a conhecer 
as potencialidades da voz 

Experimenta, sempre, 
sons vocais de forma a 
conhecer as 
potencialidades da voz 

 Explora diferentes fontes 
sonoras. 

Nunca explora diferentes 
fontes sonoras 

Raramente explora 
diferentes fontes sonoras 

Explora, frequentemente, 
diferentes fontes sonoras 

Explora, sempre, 
diferentes fontes sonoras 

 Improvisa, a solo ou em  Nunca improvisa, a solo  Raramente improvisa, a Improvisa, frequentemente, Improvisa, sempre, a solo 



COMUNICAÇÃO 

 

 APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

 

grupo, pequenas 
sequências melódicas, 
rítmicas ou harmónicas. 

ou em grupo, pequenas 
sequências melódicas, 
rítmicas ou harmónicas 

solo ou em grupo, 
pequenas sequências 
melódicas, rítmicas ou 
harmónicas 

a solo ou em grupo, 
pequenas sequências 
melódicas, rítmicas ou 
harmónicas 

ou em grupo, pequenas 
sequências melódicas, 
rítmicas ou harmónicas 

 Interpreta rimas, trava-
línguas, lengalengas, etc., 
usando a voz. 

Nunca interpreta rimas, 
trava línguas, lengalengas, 
etc., usando a voz 

Raramente interpreta 
rimas, trava línguas, 
lengalengas, etc., usando 
a voz 

Interpreta, a maioria das 
vezes, rimas, trava línguas, 
lengalengas, etc., usando a 
voz 

Interpreta, sempre, rimas, 
trava línguas, lengalengas, 
etc., usando a voz 

 Canta, a solo e em grupo, 
canções diversificadas. 

 Nunca canta, a solo e em 
grupo, canções 
diversificadas 

Raramente canta, a solo e 
em grupo, canções 
diversificadas 

Canta, a maioria das vezes, 
a solo e em grupo, canções 
diversificadas 

Canta, sempre, a solo e 
em grupo, canções 
diversificadas 

 Experimenta, a solo e em 
grupo, instrumentos 
musicais, convencionais e 
não convencionais. 

Nunca experimenta, a solo 
e em grupo, instrumentos 
musicais, convencionais e 
não convencionais 

Raramente experimenta, a 
solo e em grupo, 
instrumentos musicais, 
convencionais e não 
convencionais 

Experimenta, 
frequentemente, a solo e 
em grupo, instrumentos 
musicais, convencionais e 
não convencionais 

Experimenta, sempre, a 
solo e em grupo, 
instrumentos musicais, 
convencionais e não 
convencionais 

 Realiza sequências de 
movimentos corporais em 
contextos musicais 
diferenciados. 

Não realiza sequências de 
movimentos corporais em 
contextos musicais 
diferenciados 

Realiza,com dificuldade, 
sequências de 
movimentos corporais em 
contextos musicais 
diferenciados 

Realiza, facilmente, 
sequências de movimentos 
corporais em contextos 
musicais diferenciados 

Realiza, muito bem, 
sequências de 
movimentos corporais em 
contextos musicais 
diferenciados 

 Apresenta publicamente 
atividades artísticas em 
que se articula a música 
com outras áreas do 
conhecimento. 

Nunca apresenta 
publicamente atividades 
artísticas em que se 
articula a música com 
outras áreas do 
conhecimento 

Raramente apresenta 
publicamente atividades 
artísticas em que se 
articula a música com 
outras áreas do 
conhecimento 

Apresenta, a maioria das 
vezes, publicamente 
atividades artísticas em que 
se articula a música com 
outras áreas do 
conhecimento 

Apresenta, sempre, 
publicamente atividades 
artísticas em que se 
articula a música com 
outras áreas do 
conhecimento 

 Compara características 
rítmicas, melódicas, 
harmónicas e dinâmicas. 

Nunca compara 
características rítmicas, 
melódicas, harmónicas e 
dinâmicas 

Raramente compara 
características rítmicas, 
melódicas, harmónicas e 
dinâmicas 

Compara, a maioria das 
vezes, características 
rítmicas, melódicas, 
harmónicas e dinâmicas 

Compara, sempre, 
características rítmicas, 
melódicas, harmónicas e 
dinâmicas 

 Utiliza vocabulário e 
simbologias convencionais 
e não convencionais para 
descrever e comparar 
diversos tipos de sons e 
peças musicais. 

Nunca utiliza vocabulário 
e simbologias 
convencionais e não 
convencionais para 
descrever e comparar  

Raramente utiliza 
vocabulário e simbologias 
convencionais e não 
convencionais para 
descrever e comparar  

Utiliza, frequentemente, 
vocabulário e simbologias 
convencionais e não 
convencionais para 
descrever e comparar  

Utiliza, sempre, 
vocabulário e simbologias 
convencionais e não 
convencionais para 
descrever e comparar  

 Partilha, com os pares, as Nunca partilha, com os Raramente partilha, com Partilha, frequentemente, Partilha, sempre, com os 



músicas do seu quotidiano 
e debate sobre os 
diferentes tipos de 
música. 

pares, as músicas do seu 
quotidiano e não debate 
sobre os diferentes tipos 
de música. 

os pares, as músicas do 
seu quotidiano e 
raramente debate sobre 
os diferentes tipos de 
música. 

com os pares, as músicas do 
seu quotidiano e debate a 
maioria das vezes sobre os 
diferentes tipos de música. 

pares, as músicas do seu 
quotidiano e debate 
sempre sobre os 
diferentes tipos de 
música. 

ARTES 
VISUAIS 
 
APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

 

INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 
 

 Observa os diferentes 
universos visuais. 

Ainda não consegue 
observar os diferentes 
universos visuais. 

Consegue observar os 
diferentes universos 
visuais de forma 
satisfatória. 

Consegue frequentemente 
observar os diferentes 
universos visuais. 

Consegue sempre 
observar os diferentes 
universos visuais. 

 Mobiliza a linguagem 
elementar das artes visuais 
(cor, forma, linha). 

Ainda não consegue 
mobilizar a linguagem 
elementar das artes 
visuais. 

Consegue mobilizar a 
linguagem elementar das 
artes visuais de forma 
satisfatória. 

Consegue frequentemente 
mobilizar a linguagem 
elementar das artes visuais. 

Consegue sempre 
mobilizar a linguagem 
elementar das artes 
visuais. 

 Transforma os 
conhecimentos adquiridos 
comparando imagens e/ou 
os objetos. 

Ainda não consegue 
transformar os 
conhecimentos adquiridos 
comparando imagens 
e/ou os objetos. 

Consegue transformar os 
conhecimentos adquiridos 
comparando imagens 
e/ou os objetos de forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentementetransformar 
os conhecimentos 
adquiridos comparando 
imagens e/ou os objetos. 

Consegue sempre 
transformar os 
conhecimentos adquiridos 
comparando imagens 
e/ou os objetos. 

 Dialoga sobre o que vê e 
sente. 

Ainda não consegue 
dialogar sobre o que vê e 
sente. 

Consegue dialogar sobre o 
que vê e sente de forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentementedialogar 
sobre o que vê e sente. 

Consegue sempre dialogar 
sobre o que vê e sente. 

 Expressas opiniões sobre 
as diferentes 
manifestações artísticas. 

Ainda não consegue 
expressar opiniões sobre 
as diferentes 
manifestações artísticas. 

Consegue expressar 
opiniões sobre as 
diferentes manifestações 
artísticasde forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentementeexpressar 
opiniões sobre as diferentes 
manifestações artísticas. 

Consegue sempre 
expressar opiniões sobre 
as diferentes 
manifestações artísticas. 

 Capta a expressividade 
contida na linguagem das 
imagens e/ou outras 
narrativas visuais. 

Ainda não consegue 
captar a expressividade 
contida na linguagem das 
imagens e/ou outras 
narrativas visuais. 

Consegue captar a 
expressividade contida na 
linguagem das imagens 
e/ou outras narrativas 
visuaisde forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentementecaptar a 
expressividade contida na 
linguagem das imagens e/ou 
outras narrativas visuais. 

Consegue sempre captar a 
expressividade contida na 
linguagem das imagens 
e/ou outras narrativas 
visuais. 

 Seleciona técnicas e 
materiais ajustando-os à 
intenção expressiva das 
suas representações. 

Ainda não consegue 
selecionar técnicas nem 
materiais ajustando-os à 
intenção expressiva das 
suas representações. 

Consegue selecionar 
técnicas e materiais 
ajustando-os à intenção 
expressiva das suas 
representações de forma 
satisfatória. 

Consegue frequentemente 
selecionar técnicas e 
materiais ajustando-os à 
intenção expressiva das suas 
representações.  

Consegue sempre 
selecionar técnicas e 
materiais ajustando-os à 
intenção expressiva das 
suas representações. 



 Inventa soluções para a 
resolução de problemas 
no processo dos seus 
trabalhos plásticos. 

Ainda não consegue 
inventar soluções para a 
resolução de problemas 
no processo dos seus 
trabalhos plásticos. 

Consegue inventar 
soluções para a resolução 
de problemas no processo 
dos seus trabalhos 
plásticosde forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentementeinventar 
soluções para a resolução 
de problemas no processo 
dos seus trabalhos plásticos. 

Consegue sempre inventar 
soluções para a resolução 
de problemas no processo 
dos seus trabalhos 
plásticos. 

 Manifesta capacidades 
expressivas e criativas nas 
suas produções plásticas, 
evidenciando os 
conhecimentos e técnicas 
adquiridos. 

Ainda não consegue 
manifestar capacidades 
expressivas e criativas nas 
suas produções plásticas, 
nem evidenciar os 
conhecimentos e técnicas 
adquiridos. 

Consegue manifestar 
capacidades expressivas e 
criativas nas suas 
produções plásticas, 
evidenciando os 
conhecimentos e técnicas 
adquiridosde forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentementemanifestar 
capacidades expressivas e 
criativas nas suas produções 
plásticas, evidenciando os 
conhecimentos e técnicas 
adquiridos. 

Consegue sempre 
manifestar capacidades 
expressivas e criativas nas 
suas produções plásticas, 
evidenciando os 
conhecimentos e técnicas 
adquiridos. 

 Utiliza vários processos de 
registo de ideias e de 
planeamento. 

Ainda não consegue 
utilizar vários processos 
de registo de ideias e de 
planeamento. 

Consegue utilizar vários 
processos de registo de 
ideias e de 
planeamentode forma 
satisfatória. 

Consegue frequentemente 
utilizar vários processos de 
registo de ideias e de 
planeamento. 

Consegue sempre utilizar 
vários processos de 
registo de ideias e de 
planeamento. 

 Desenvolve projetos de 
trabalho 
multidisciplinares. 

Ainda não consegue 
desenvolver projetos de 
trabalho 
multidisciplinares.  

Consegue desenvolver 
projetos de trabalho 
multidisciplinaresde forma 
satisfatória. 

Consegue 
frequentementedesenvolver 
projetos de trabalho 
multidisciplinares. 

Consegue sempre 
desenvolver projetos de 
trabalho 
multidisciplinares. 

 Aprecia os seus trabalhos 
e dos seus colegas, 
mobilizando diferentes 
critérios de 
argumentação. 

Ainda não consegue 
apreciar os seus trabalhos 
e dos seus colegas nem 
mobilizar diferentes 
critérios de 
argumentação. 

Consegue apreciar os seus 
trabalhos e dos seus 
colegas, mobilizando 
diferentes critérios de 
argumentaçãode forma 
satisfatória. 

Consegue, 
frequentemente,apreciar os 
seus trabalhos e dos seus 
colegas, mobilizando 
diferentes critérios de 
argumentação. 

Consegue sempre apreciar 
os seus trabalhos e dos 
seus colegas, mobilizando 
diferentes critérios de 
argumentação. 

DANÇA 
 
APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

 

INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 Distingue diferentes 
possibilidades de 
movimentação do Corpo 
através de movimentos 
locomotores e não 
locomotores. 

Não distingue diferentes 
possibilidades de 
movimentação do Corpo 
através de movimentos 
locomotores e não 
locomotores. 

Distingue algumas 
possibilidades de 
movimentação do Corpo 
através de movimentos 
locomotores e não 
locomotores. 

Distingue frequentemente e 
adequadamente diferentes 
possibilidades de 
movimentação do Corpo 
através de movimentos 
locomotores e não 
locomotores. 

Distingue sempre 
diferentes possibilidades 
de movimentação do 
Corpo através de 
movimentos locomotores 
e não locomotores. 

 Adequa movimentos do 
corpo com estruturas 

Não adequa movimentos 
do corpo com estruturas 

Adequa alguns 
movimentos do corpo 

Adequa de forma adequada 
movimentos do corpo com 

Adequa sempre e com 
entusiasmo movimentos 



 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 
 

rítmicas marcadas pelo 
professor integrando 
diferentes elementos do 
Tempo. 

rítmicas marcadas pelo 
professor integrando 
diferentes elementos do 
Tempo. 

com estruturas rítmicas 
marcadas pelo professor 
integrando diferentes 
elementos do Tempo. 

estruturas rítmicas 
marcadas pelo professor 
integrando diferentes 
elementos do Tempo. 

do corpo com estruturas 
rítmicas marcadas pelo 
professor integrando 
diferentes elementos do 
Tempo. 

 Utiliza movimentos do 
Corpo com diferentes 
Relações entre os diversos 
elementos do movimento, 
com os outros a par ou em 
grupo. 

Não utiliza movimentos 
do Corpo com diferentes 
Relações entre os diversos 
elementos do movimento, 
com os outros a par ou em 
grupo. 

Utiliza alguns movimentos 
do Corpo com diferentes 
Relações entre os diversos 
elementos do movimento, 
com os outros a par ou em 
grupo. 

 Utiliza frequentemente e 
adequadamente 
movimentos do Corpo com 
diferentes Relações entre os 
diversos elementos do 
movimento, com os outros a 
par ou em grupo. 

 Utiliza sempre e com 
facilidade movimentos do 
Corpo com diferentes 
Relações entre os diversos 
elementos do movimento, 
com os outros a par ou em 
grupo. 

 Identifica diferentes estilos 
e géneros de dança, 
através da observação de 
diversas manifestações do 
património artístico. 

Não identifica os 
diferentes estilos e 
géneros de dança, através 
da observação de diversas 
manifestações do 
património artístico. 

 Identifica alguns estilos e 
géneros de dança, através 
da observação de diversas 
manifestações do 
património artístico. 

 Identifica, frequentemente 
e de forma adequada, os 
diferentes estilos e géneros 
de dança, através da 
observação de diversas 
manifestações do 
património artístico. 

Identifica sempre e com 
correção diferentes estilos 
e géneros de dança, 
através da observação de 
diversas manifestações do 
património artístico. 

 Reconhece os efeitos 
benéficos e valor do 
desempenho artístico 
sobre as experiências de 
dança. 

Não reconhece os efeitos 
benéficos e valor do 
desempenho artístico 
sobre as experiências de 
dança. 

Reconhece alguns efeitos 
benéficos e valor do 
desempenho artístico 
sobre as experiências de 
dança. 

Reconhece frequentemente 
e adequadamente os efeitos 
benéficos e valor do 
desempenho artístico sobre 
as experiências de dança. 

Reconhece sempre os 
efeitos benéficos e valor 
do desempenho artístico 
sobre as experiências de 
dança. 

 Interpreta o seu papel 
coreográfico, através de 
um desempenho 
expressivo-formal. 

Não interpreta o seu papel 
coreográfico, através de 
um desempenho 
expressivo - formal. 

Interpreta, por vezes, o 
seu papel coreográfico, 
através de um 
desempenho expressivo - 
formal. 

Interpreta, frequentemente 
e de forma adequada, o seu 
papel coreográfico, através 
de um desempenho 
expressivo - formal. 

Interpreta sempre o seu 
papel coreográfico, 
através de um 
desempenho expressivo - 
formal. 

 Recria sequências de 
movimentos a partir de 
temas. 

 Não recria sequências de 
movimentos a partir de 
temas. 

Recria algumas sequências 
de movimentos a partir de 
temas. 

Recria frequentemente e 
adequadamente sequências 
de movimentos a partir de 
temas. 

Recria sempre e com 
facilidade sequências de 
movimentos a partir de 
temas. 

 Constrói, de forma 
individual e/ou em grupo, 
sequências 
dançadas/pequenas 
coreografias a partir de 

Não constrói, de forma 
individual e/ou em grupo, 
sequências 
dançadas/pequenas 
coreografias a partir de 

Constrói, por vezes, de 
forma individual e/ou em 
grupo, sequências 
dançadas/pequenas 
coreografias a partir de 

Constrói frequentemente e 
adequadamente, de forma 
individual e/ou em grupo, 
sequências 
dançadas/pequenas 

Constrói sempre, de 
forma individual e/ou em 
grupo, sequências 
dançadas/pequenas 
coreografias a partir de 



estímulos vários, ações 
e/ou temas. 

estímulos vários, ações 
e/ou temas. 

estímulos vários, ações 
e/ou temas. 

coreografias a partir de 
estímulos vários, ações e/ou 
temas. 

estímulos vários, ações 
e/ou temas. 

 Cria, de forma individual ou 
em grupo, pequenas 
sequências de movimento. 

Não cria, de forma 
individual ou em grupo, 
pequenas sequências de 
movimento. 

 Cria por vezes, de forma 
individual ou em grupo, 
pequenas sequências de 
movimento. 

Cria, frequentemente e de 
forma adequada, de forma 
individual ou em grupo, 
pequenas sequências de 
movimento. 

Cria sempre, com 
facilidade, de forma 
individual ou em grupo, 
pequenas sequências de 
movimento. 

 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 
APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DE Estudo do Meio – 3.º Ano 

(Anexo 1) 

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de Desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Sociedade 

 

Reconhecer as unidades de tempo: 
década, século e milénio e as 
referências temporais a.C. e d.C..  
 

Revela muitas dificuldades: 

No reconhecimento das 
unidades de tempo: década, 
século e milénio e as 
referências temporais a.C. e 
d.C..  
 

Revela alguma facilidade: 

No reconhecimento das 
unidades de tempo: década, 
século e milénio e as 
referências temporais a.C. e 
d.C..  
 

Revela facilidade: 

No reconhecimento das 
unidades de tempo: década, 
século e milénio e as 
referências temporais a.C. e 
d.C..  
 

Revela bastante facilidade: 

No reconhecimento das 
unidades de tempo: década, 
século e milénio e as 
referências temporais a.C. e 
d.C..  

Relacionar datas e factos 
importantes para a compreensão 
da história local (origem da 
povoação, batalhas, lendas 
históricas, 
personagens/personalidades 
históricas, feriado municipal).  
 

Revela muitas dificuldades: 

No relacionamento de datas 
e factos importantes para a 
compreensão da história 
local (origem da povoação, 
batalhas, lendas históricas, 
personagens/personalidades 
históricas, feriado 
municipal).  
 

Revela alguma facilidade: 

No relacionamento de datas 
e factos importantes para a 
compreensão da história 
local (origem da povoação, 
batalhas, lendas históricas, 
personagens/personalidades 
históricas, feriado 
municipal).  
 

Revela facilidade: 

No relacionamento de datas 
e factos importantes para a 
compreensão da história 
local (origem da povoação, 
batalhas, lendas históricas, 
personagens/personalidades 
históricas, feriado 
municipal).  
 

Revela bastante facilidade: 

No relacionamento de datas 
e factos importantes para a 
compreensão da história 
local (origem da povoação, 
batalhas, lendas históricas, 
personagens/personalidades 
históricas, feriado 
municipal).  

Reconhecer vestígios do passado 
local: - construções; - instrumentos 
antigos e atividades a que estavam 
ligados; - costumes e tradições.  
 

Revela muitas dificuldades: 

No reconhecimento de 
vestígios do passado local: - 
construções; - instrumentos 
antigos e atividades a que 
estavam ligados; - costumes 
e tradições.  
 

Revela alguma facilidade: 

No reconhecimento de 
vestígios do passado local: - 
construções; - instrumentos 
antigos e atividades a que 
estavam ligados; - costumes 
e tradições.  
 

Revela facilidade: 

No reconhecimento de 
vestígios do passado local: - 
construções; - instrumentos 
antigos e atividades a que 
estavam ligados; - costumes 
e tradições.  
 

Revela bastante facilidade: 

No reconhecimento de 
vestígios do passado local: - 
construções; - instrumentos 
antigos e atividades a que 
estavam ligados; - costumes 
e tradições.  

Reconstituir o passado de uma 
instituição local (escola, autarquia, 
instituições religiosas, associações, 
etc.), recorrendo a fontes orais e 
documentais.  
 

Revela muitas dificuldades: 

Na reconstituição do 
passado de uma instituição 
local (escola, autarquia, 
instituições religiosas, 
associações, etc.), não 
recorrendo a fontes orais e 
documentais.  
 

Revela alguma facilidade: 

Na reconstituição do 
passado de uma instituição 
local (escola, autarquia, 
instituições religiosas, 
associações, etc.), 
recorrendo a fontes orais e 
documentais.  
 

Revela facilidade: 

Na reconstituição do 
passado de uma instituição 
local (escola, autarquia, 
instituições religiosas, 
associações, etc.), 
recorrendo a fontes orais e 
documentais.  
 

Revela bastante facilidade: 

Na reconstituição do 
passado de uma instituição 
local (escola, autarquia, 
instituições religiosas, 
associações, etc.), 
recorrendo a fontes orais e 
documentais.  
 

Reconhecer e valorizar a Revela muitas dificuldades: Revela alguma facilidade: Revela facilidade: Revela bastante facilidade: 



diversidade de etnias e culturas 
existentes na sua comunidade. 

No reconhecimento e 
valorização da diversidade 
de etnias e culturas 
existentes na sua 
comunidade. 

No reconhecimento e 
valorização da diversidade 
de etnias e culturas 
existentes na sua 
comunidade. 

No reconhecimento e 
valorização da diversidade 
de etnias e culturas 
existentes na sua 
comunidade. 

No reconhecimento e 
valorização da diversidade 
de etnias e culturas 
existentes na sua 
comunidade. 
 

Identificar alguns Estados 
Europeus, localizando-os no mapa 
da Europa. 
 

Revela muitas dificuldades: 

Na identificação de alguns 
Estados Europeus, não os 
localizando no mapa da 
Europa. 
 

Revela alguma facilidade: 

Na identificação de alguns 
Estados Europeus, 
localizando-os no mapa da 
Europa. 
 

Revela facilidade: 

Na identificação de alguns 
Estados Europeus, 
localizando-os no mapa da 
Europa. 
 

Revela bastante facilidade: 

Na identificação de alguns 
Estados Europeus, 
localizando-os no mapa da 
Europa. 

Reconhecer a existência de 
semelhanças e diferenças entre os 
diversos povos europeus, 
valorizando a sua diversidade. 
 

Revela muitas dificuldades: 

No reconhecimento da 
existência de semelhanças e 
diferenças entre os diversos 
povos europeus, não 
valorizando a sua 
diversidade. 
 

Revela alguma facilidade: 

No reconhecimento da 
existência de semelhanças e 
diferenças entre os diversos 
povos europeus, valorizando 
a sua diversidade. 
 

Revela facilidade: 

No reconhecimento da 
existência de semelhanças e 
diferenças entre os diversos 
povos europeus, valorizando 
a sua diversidade. 
 

Revela bastante facilidade: 

No reconhecimento da 
existência de semelhanças e 
diferenças entre os diversos 
povos europeus, valorizando 
a sua diversidade. 
 

Reconhecer casos de desrespeito 
dos direitos consagrados na 
Convenção sobre os Direitos da 
Criança, sabendo como atuar em 
algumas situações, nomeadamente 
que pode recorrer ao apoio de um 
adulto. 
 

Revela muitas dificuldades: 

No reconhecimento de 
casos de desrespeito dos 
direitos consagrados na 
Convenção sobre os Direitos 
da Criança, não sabendo 
como atuar em algumas 
situações, nomeadamente 
que pode recorrer ao apoio 
de um adulto. 
 

Revela alguma facilidade: 

No reconhecimento de 
casos de desrespeito dos 
direitos consagrados na 
Convenção sobre os Direitos 
da Criança, sabendo como 
atuar em algumas situações, 
nomeadamente que pode 
recorrer ao apoio de um 
adulto. 
 

Revela facilidade: 

No reconhecimento de 
casos de desrespeito dos 
direitos consagrados na 
Convenção sobre os Direitos 
da Criança,sabendo como 
atuar em algumas situações, 
nomeadamente que pode 
recorrer ao apoio de um 
adulto. 
 

Revela bastante facilidade: 

No reconhecimento de 
casos de desrespeito dos 
direitos consagrados na 
Convenção sobre os Direitos 
da Criança,sabendo como 
atuar em algumas situações, 
nomeadamente que pode 
recorrer ao apoio de um 
adulto. 
 

Natureza 

 

Conhecer procedimentos 
adequados em situação de 
queimaduras, hemorragias, 
distensões, fraturas, mordeduras 
de animais e hematomas.  
 

Revela muitas dificuldades: 

No conhecimento de 
procedimentos adequados 
em situação de 
queimaduras, hemorragias, 
distensões, fraturas, 
mordeduras de animais e 
hematomas.  
 

Revela alguma facilidade: 

No conhecimento de 
procedimentos adequados 
em situação de 
queimaduras, hemorragias, 
distensões, fraturas, 
mordeduras de animais e 
hematomas.  
 

Revela facilidade: 

No conhecimento de 
procedimentos adequados 
em situação de 
queimaduras, hemorragias, 
distensões, fraturas, 
mordeduras de animais e 
hematomas.  
 

Revela bastante facilidade: 

No conhecimento de 
procedimentos adequados 
em situação de 
queimaduras, hemorragias, 
distensões, fraturas, 
mordeduras de animais e 
hematomas.  
 

Relacionar hábitos quotidianos 
com estilos de vida saudável, 
reconhecendo que o consumo de 

Revela muitas dificuldades: 

No relacionamento 
dehábitos quotidianos com 

Revela alguma facilidade: 

No relacionamento 
dehábitos quotidianos com 

Revela facilidade: 

No relacionamento 
dehábitos quotidianos com 

Revela bastante facilidade: 

No relacionamento 
dehábitos quotidianos com 



álcool, de tabaco e de outras 
drogas é prejudicial para a saúde.  
 

estilos de vida saudável, não 
reconhecendo que o 
consumo de álcool, de 
tabaco e de outras drogas é 
prejudicial para a saúde. 
 

estilos de vida saudável, 
reconhecendo que o 
consumo de álcool, de 
tabaco e de outras drogas é 
prejudicial para a saúde. 
 

estilos de vida saudável, 
reconhecendo que o 
consumo de álcool, de 
tabaco e de outras drogas é 
prejudicial para a saúde. 
 

estilos de vida saudável, 
reconhecendo que o 
consumo de álcool, de 
tabaco e de outras drogas é 
prejudicial para a saúde. 
 

Compreender que os seres vivos 
dependem uns dos outros, 
nomeadamente através de 
relações alimentares, e do meio 
físico, reconhecendo a importância 
da preservação da Natureza.  
 

Revela muitas dificuldades: 

Na compreensão de que os 
seres vivos dependem uns 
dos outros, nomeadamente 
através de relações 
alimentares, e do meio 
físico, não reconhecendo a 
importância da preservação 
da Natureza.  
 

Revela alguma facilidade: 

Na compreensão de que os 
seres vivos dependem uns 
dos outros, nomeadamente 
através de relações 
alimentares, e do meio 
físico, reconhecendo a 
importância da preservação 
da Natureza.  
 

Revela facilidade: 

Na compreensão de que os 
seres vivos dependem uns 
dos outros, nomeadamente 
através de relações 
alimentares, e do meio 
físico, reconhecendo a 
importância da preservação 
da Natureza.  
 

Revela bastante facilidade: 

Na compreensão de que os 
seres vivos dependem uns 
dos outros, nomeadamente 
através de relações 
alimentares, e do meio 
físico, reconhecendo a 
importância da preservação 
da Natureza.  
 

Reconhecer que os seres vivos se 
reproduzem e que os seus 
descendentes apresentam 
características semelhantes aos 
progenitores, mas também 
diferem em algumas delas. 
 

Revela muitas dificuldades: 

No reconhecimento que os 
seres vivos se reproduzem e 
que os seus descendentes 
apresentam características 
semelhantes aos 
progenitores, mas também 
diferem em algumas delas. 
 

Revela alguma facilidade: 

No reconhecimento que os 
seres vivos se reproduzem e 
que os seus descendentes 
apresentam características 
semelhantes aos 
progenitores, mas também 
diferem em algumas delas. 
 

Revela facilidade: 

No reconhecimento que os 
seres vivos se reproduzem e 
que os seus descendentes 
apresentam características 
semelhantes aos 
progenitores, mas também 
diferem em algumas delas. 
 

Revela bastante facilidade: 

No reconhecimento que os 
seres vivos se reproduzem e 
que os seus descendentes 
apresentam características 
semelhantes aos 
progenitores, mas também 
diferem em algumas delas. 
 

Relacionar fatores do ambiente (ar, 
luz, temperatura, água, solo) com 
condições indispensáveis a 
diferentes etapas da vida das 
plantas e dos animais, a partir da 
realização de atividades 
experimentais. 

Revela muitas dificuldades: 

No relacionamento de 
fatores do ambiente (ar, luz, 
temperatura, água, solo) 
com condições 
indispensáveis a diferentes 
etapas da vida das plantas e 
dos animais, a partir da 
realização de atividades 
experimentais. 

Revela alguma facilidade: 

No relacionamento de 
fatores do ambiente (ar, luz, 
temperatura, água, solo) 
com condições 
indispensáveis a diferentes 
etapas da vida das plantas e 
dos animais, a partir da 
realização de atividades 
experimentais. 

Revela facilidade: 

No relacionamento de 
fatores do ambiente (ar, luz, 
temperatura, água, solo) 
com condições 
indispensáveis a diferentes 
etapas da vida das plantas e 
dos animais, a partir da 
realização de atividades 
experimentais. 

Revela bastante facilidade: 

No relacionamento de 
fatores do ambiente (ar, luz, 
temperatura, água, solo) 
com condições 
indispensáveis a diferentes 
etapas da vida das plantas e 
dos animais, a partir da 
realização de atividades 
experimentais. 
 

Localizar, no planisfério ou no 
globo terrestre, as principais 
formas físicas da superfície da 
Terra (continentes, oceanos, 
cadeias montanhosas, rios, 
florestas, desertos).  

Revela muitas dificuldades: 

Na localização, no 
planisfério ou no globo 
terrestre, das principais 
formas físicas da superfície 
da Terra (continentes, 
oceanos,cadeias 

Revela alguma facilidade: 

Na localização, no 
planisfério ou no globo 
terrestre, das principais 
formas físicas da superfície 
da Terra (continentes, 
oceanos,cadeias 

Revela facilidade: 

Na localização, no 
planisfério ou no globo 
terrestre, das principais 
formas físicas da superfície 
da Terra (continentes, 
oceanos,cadeias 

Revela bastante facilidade: 

Na localização, no 
planisfério ou no globo 
terrestre, das principais 
formas físicas da superfície 
da Terra (continentes, 
oceanos,cadeias 



 montanhosas, rios, florestas, 
desertos).  
 

montanhosas, rios, florestas, 
desertos).  
 

montanhosas, rios, florestas, 
desertos).  
 

montanhosas, rios, florestas, 
desertos).  
 

Distinguir formas de relevo 
(diferentes elevações, vales e 
planícies) e recursos hídricos 
(cursos de água, oceano, lagos, 
lagoas,etc.), do meio local, 
localizando-os em plantas ou 
mapas de grande escala.  

Revela muitas dificuldades: 

Na distinção de formas de 
relevo (diferentes elevações, 
vales e planícies) e recursos 
hídricos (cursos de água, 
oceano, lagos, lagoas, etc.), 
do meio local, não 
oslocalizando em plantas ou 
mapas de grande escala. 

Revela alguma facilidade: 

Na distinção de formas de 
relevo (diferentes elevações, 
vales e planícies) e recursos 
hídricos (cursos de água, 
oceano, lagos, lagoas, etc.), 
do meio local, localizando-os 
em plantas ou mapas de 
grande escala. 

Revela facilidade: 

Na distinção de formas de 
relevo (diferentes elevações, 
vales e planícies) e recursos 
hídricos (cursos de água, 
oceano, lagos, lagoas, etc.), 
do meio local,localizando-os 
em plantas ou mapas de 
grande escala. 

Revela bastante facilidade: 

Na distinção de formas de 
relevo (diferentes elevações, 
vales e planícies) e recursos 
hídricos (cursos de água, 
oceano, lagos, lagoas, etc.), 
do meio local, localizando-os 
em plantas ou mapas de 
grande escala. 
 

Identificar os diferentes agentes 
erosivos (vento, águas correntes, 
ondas, precipitação, etc.), 
reconhecendo que dão origem a 
diferentes paisagens à superfície 
da Terra.  
 

Revela muitas dificuldades: 

Na identificação dos 
diferentes agentes erosivos 
(vento, águas correntes, 
ondas, precipitação, etc.), 
não reconhecendo que dão 
origem a diferentes 
paisagens à superfície da 
Terra.  
 

Revela alguma facilidade: 

Na identificação dos 
diferentes agentes erosivos 
(vento, águas correntes, 
ondas, precipitação, etc.), 
reconhecendo que dão 
origem a diferentes 
paisagens à superfície da 
Terra.  
 

Revela facilidade: 

Na identificação dos 
diferentes agentes erosivos 
(vento, águas correntes, 
ondas, precipitação, etc.), 
reconhecendo que dão 
origem a diferentes 
paisagens à superfície da 
Terra.  
 

Revela bastante facilidade: 

Na identificação dos 
diferentes agentes erosivos 
(vento, águas correntes, 
ondas, precipitação, etc.), 
reconhecendo que dão 
origem a diferentes 
paisagens à superfície da 
Terra.  
 

Relacionar os movimentos de 
rotação e translação da Terra com 
a sucessão do dia e da noite e a 
existência de estações do ano. 

 
 

Revela muitas dificuldades: 

No relacionamento dos 
movimentos de rotação e 
translação da Terra com a 
sucessão do dia e da noite e 
a existência de estações do 
ano. 
 

Revela alguma facilidade: 

No relacionamento dos 
movimentos de rotação e 
translação da Terra com a 
sucessão do dia e da noite e 
a existência de estações do 
ano. 
 

Revela facilidade: 

No relacionamento dos 
movimentos de rotação e 
translação da Terra com a 
sucessão do dia e da noite e 
a existência de estações do 
ano. 
 

Revela bastante facilidade: 

No relacionamento dos 
movimentos de rotação e 
translação da Terra com a 
sucessão do dia e da noite e 
a existência de estações do 
ano. 
 

Compreender, recorrendo a um 
modelo, que as fases da Lua 
resultam do seu movimento em 
torno da Terra e dependem das 
posições relativas da Terra e da Lua 
em relação ao Sol. 
 

Revela muitas dificuldades: 

Na compreensão, 
recorrendo a um modelo, 
que as fases da Lua resultam 
do seu movimento em torno 
da Terra e dependem das 
posições relativas da Terra e 
da Lua em relação ao Sol. 
 

Revela alguma facilidade: 

Na compreensão, 
recorrendo a um modelo, 
que as fases da Lua resultam 
do seu movimento em torno 
da Terra e dependem das 
posições relativas da Terra e 
da Lua em relação ao Sol. 
 

Revela facilidade: 

Na compreensão, 
recorrendo a um modelo, 
que as fases da Lua resultam 
do seu movimento em torno 
da Terra e dependem das 
posições relativas da Terra e 
da Lua em relação ao Sol. 
 

Revela bastante facilidade: 

Na compreensão, 
recorrendo a um modelo, 
que as fases da Lua resultam 
do seu movimento em torno 
da Terra e dependem das 
posições relativas da Terra e 
da Lua em relação ao Sol. 
 

Utilizar instrumentos de medida 
para orientação e localização no 
espaço de elementos naturais e 

Revela muitas dificuldades: 

Na utilização 
deinstrumentos de medida 

Revela alguma facilidade: 

Na utilização 
deinstrumentos de medida 

Revela facilidade: 

Na utilização 
deinstrumentos de medida 

Revela bastante facilidade: 

Na utilização 
deinstrumentos de medida 



humanos do meio local e da região 
onde vive, tendo como referência 
os pontos cardeais.  
 

para orientação e 
localização no espaço de 
elementos naturais e 
humanos do meio local e da 
região onde vive, tendo 
como referência os pontos 
cardeais.  
 

para orientação e 
localização no espaço de 
elementos naturais e 
humanos do meio local e da 
região onde vive, tendo 
como referência os pontos 
cardeais.  
 

para orientação e 
localização no espaço de 
elementos naturais e 
humanos do meio local e da 
região onde vive, tendo 
como referência os pontos 
cardeais.  
 

para orientação e 
localização no espaço de 
elementos naturais e 
humanos do meio local e da 
região onde vive, tendo 
como referência os pontos 
cardeais.  
 

Distinguir as diferenças existentes 
entre sólidos, líquidos e gases. 
 

Revela muitas dificuldades: 

Na distinção das diferenças 
existentes entre sólidos, 
líquidos e gases. 
 

Revela alguma facilidade: 

Na distinção das diferenças 
existentes entre sólidos, 
líquidos e gases. 
 

Revela facilidade: 

Na distinção das diferenças 
existentes entre sólidos, 
líquidos e gases. 
 

Revela bastante facilidade: 

Na distinção das diferenças 
existentes entre sólidos, 
líquidos e gases. 
 

Identificar a existência de 
transformações reversíveis 
(condensação, evaporação, 
solidificação, dissolução, fusão). 
 

Revela muitas dificuldades: 

Na identificação da 
existência de 
transformações reversíveis 
(condensação, evaporação, 
solidificação, dissolução, 
fusão). 
 

Revela alguma facilidade: 

Na identificação da 
existência de 
transformações reversíveis 
(condensação, evaporação, 
solidificação, dissolução, 
fusão). 
 

Revela facilidade: 

Na identificação da 
existência de 
transformações reversíveis 
(condensação, evaporação, 
solidificação, dissolução, 
fusão). 
 

Revela bastante facilidade: 

Na identificação da 
existência de 
transformações reversíveis 
(condensação, evaporação, 
solidificação, dissolução, 
fusão). 
 

Tecnologia 

 

Comparar o comportamento da luz 
no que respeita à linearidade da 
sua propagação em diferentes 
materiais (transparentes, 
translúcidos e opacos). 
 

Revela muitas dificuldades: 

Na comparação do 
comportamento da luz no 
que respeita à linearidade 
da sua propagação em 
diferentes materiais 
(transparentes, translúcidos 
e opacos). 
 

Revela alguma facilidade: 

Na comparação do 
comportamento da luz no 
que respeita à linearidade 
da sua propagação em 
diferentes materiais 
(transparentes, translúcidos 
e opacos). 
 

Revela facilidade: 

Na comparação do 
comportamento da luz no 
que respeita à linearidade 
da sua propagação em 
diferentes materiais 
(transparentes, translúcidos 
e opacos). 
 

Revela bastante facilidade: 

Na comparação do 
comportamento da luz no 
que respeita à linearidade 
da sua propagação em 
diferentes materiais 
(transparentes, translúcidos 
e opacos). 
 

Estabelecer uma relação de causa-
efeito decorrente da aplicação de 
uma força sobre um objeto e do 
movimento exercido sobre o 
mesmo em diferentes superfícies. 
 

Revela muitas dificuldades: 

A estabelecer uma relação 
de causa-efeito decorrente 
da aplicação de uma força 
sobre um objeto e do 
movimento exercido sobre o 
mesmo em diferentes 
superfícies. 
 

Revela alguma facilidade: 

A estabelecer uma relação 
de causa-efeito decorrente 
da aplicação de uma força 
sobre um objeto e do 
movimento exercido sobre o 
mesmo em diferentes 
superfícies. 
 

Revela facilidade: 

A estabelecer uma relação 
de causa-efeito decorrente 
da aplicação de uma força 
sobre um objeto e do 
movimento exercido sobre o 
mesmo em diferentes 
superfícies. 
 

Revela bastante facilidade: 

A estabelecer uma relação 
de causa-efeito decorrente 
da aplicação de uma força 
sobre um objeto e do 
movimento exercido sobre o 
mesmo em diferentes 
superfícies. 
 

Manusear operadores tecnológicos 
(elásticos, molas, interruptor, 
alavanca, roldana, etc.) de acordo 
com as suas funções, princípios e 

Revela muitas dificuldades: 

No manuseamento de 
operadores tecnológicos 
(elásticos, molas, 

Revela alguma facilidade: 

No manuseamento de 
operadores tecnológicos 
(elásticos, molas, 

Revela facilidade: 

No manuseamento de 
operadores tecnológicos 
(elásticos, molas, 

Revela bastante facilidade: 

No manuseamento de 
operadores tecnológicos 
(elásticos, molas, 



relações.  
 

interruptor, alavanca, 
roldana, etc.) de acordo com 
as suas funções, princípios e 
relações.  
 

interruptor, alavanca, 
roldana, etc.) de acordo com 
as suas funções, princípios e 
relações.  
 

interruptor, alavanca, 
roldana, etc.) de acordo com 
as suas funções, princípios e 
relações.  
 

interruptor, alavanca, 
roldana, etc.) de acordo com 
as suas funções, princípios e 
relações.  
 

Reconhecer o efeito das forças de 
atração e repulsão na interação 
entre magnetes.  
 

Revela muitas dificuldades: 

No reconhecimento do 
efeito das forças de atração 
e repulsão na interação 
entre magnetes.  
 

Revela alguma facilidade: 

No reconhecimento do 
efeito das forças de atração 
e repulsão na interação 
entre magnetes.  
 

Revela facilidade: 

No reconhecimento do 
efeito das forças de atração 
e repulsão na interação 
entre magnetes.  
 

Revela bastante facilidade: 

No reconhecimento do 
efeito das forças de atração 
e repulsão na interação 
entre magnetes.  
 

Utilizar informações e simbologias 
como linguagem específica da 
tecnologia. 
 

Revela muitas dificuldades: 

Na utilização de informações 
e simbologias como 
linguagem específica da 
tecnologia. 
 

Revela alguma facilidade: 

Na utilização de informações 
e simbologias como 
linguagem específica da 
tecnologia. 
 

Revela facilidade: 

Na utilização de informações 
e simbologias como 
linguagem específica da 
tecnologia. 
 

Revela bastante facilidade: 

Na utilização de informações 
e simbologias como 
linguagem específica da 
tecnologia. 
 

Sociedade 

Natureza 

Tecnologia 

 

Distinguir diferentes formas de 
interferência do Oceano na vida 
humana (clima, saúde, 
alimentação, etc.).  
 

Revela muitas dificuldades: 

Na distinção de diferentes 
formas de interferência do 
Oceano na vida humana 
(clima, saúde, alimentação, 
etc.).  
 

Revela alguma facilidade: 

Na distinção dediferentes 
formas de interferência do 
Oceano na vida humana 
(clima, saúde, alimentação, 
etc.).  
 

Revela facilidade: 

Na distinção dediferentes 
formas de interferência do 
Oceano na vida humana 
(clima, saúde, alimentação, 
etc.).  
 

Revela bastante facilidade: 

Na distinção dediferentes 
formas de interferência do 
Oceano na vida humana 
(clima, saúde, alimentação, 
etc.).  
 

Reconhecer o modo como as 
modificações ambientais  
(desflorestação, incêndios, 
assoreamento, poluição) provocam 
desequilíbrios nos ecossistemas e 
influenciam a vida dos seres 
vivos(sobrevivência, morte e 
migração) e da sociedade. 
 

Revela muitas dificuldades: 

No reconhecimento do 
modo como as modificações 
ambientais  
(desflorestação, incêndios, 
assoreamento, poluição) 
provocam desequilíbrios nos 
ecossistemas e influenciam 
a vida dos seres 
vivos(sobrevivência, morte e 
migração) e da sociedade. 
 

Revela alguma facilidade: 

No reconhecimento do 
modo como as modificações 
ambientais  
(desflorestação, incêndios, 
assoreamento, poluição) 
provocam desequilíbrios nos 
ecossistemas e influenciam 
a vida dos seres 
vivos(sobrevivência, morte e 
migração) e da sociedade. 
 

Revela facilidade: 

No reconhecimento do 
modo como as modificações 
ambientais  
(desflorestação, incêndios, 
assoreamento, poluição) 
provocam desequilíbrios nos 
ecossistemas e influenciam 
a vida dos seres 
vivos(sobrevivência, morte e 
migração) e da sociedade. 
 

Revela bastante facilidade: 

No reconhecimento do 
modo como as modificações 
ambientais  
(desflorestação, incêndios, 
assoreamento, poluição) 
provocam desequilíbrios nos 
ecossistemas e influenciam 
a vida dos seres 
vivos(sobrevivência, morte e 
migração) e da sociedade. 
 

Identificar um problema ambiental 
ou social existente na sua 
comunidade (resíduos sólidos 
urbanos, poluição, pobreza, 
desemprego, exclusão social, etc.), 
propondo soluções de resolução. 

Revela muitas dificuldades: 

Na identificação de um 
problema ambiental ou 
social existente na sua 
comunidade (resíduos 
sólidos urbanos, poluição, 
pobreza, desemprego, 

Revela alguma facilidade: 

Na identificação de um 
problema ambiental ou 
social existente na sua 
comunidade (resíduos 
sólidos urbanos, poluição, 
pobreza, desemprego, 

Revela facilidade: 

Na identificação de um 
problema ambiental ou 
social existente na sua 
comunidade (resíduos 
sólidos urbanos, poluição, 
pobreza, desemprego, 

Revela bastante facilidade: 

Na identificação de um 
problema ambiental ou 
social existente na sua 
comunidade (resíduos 
sólidos urbanos, poluição, 
pobreza, desemprego, 



 exclusão social, etc.), não 
propondo soluções de 
resolução. 
 

exclusão social, etc.), 
propondo soluções de 
resolução. 
 

exclusão social, etc.), 
propondo soluções de 
resolução. 
 

exclusão social, etc.), 
propondo soluções de 
resolução. 
 

Identificar diferenças e 
semelhanças entre o passado e o 
presente de um lugar quanto a 
aspetos naturais, sociais, culturais 
e tecnológicos.  
 

Revela muitas dificuldades: 

Na identificação de 
diferenças e semelhanças 
entre o passado e o 
presente de um lugar 
quanto a aspetos naturais, 
sociais, culturais e 
tecnológicos.  
 

Revela alguma facilidade: 

Na identificação de 
diferenças e semelhanças 
entre o passado e o 
presente de um lugar 
quanto a aspetos naturais, 
sociais, culturais e 
tecnológicos.  
 

Revela facilidade: 

Na identificação de 
diferenças e semelhanças 
entre o passado e o 
presente de um lugar 
quanto a aspetos naturais, 
sociais, culturais e 
tecnológicos.  
 

Revela bastante facilidade: 

Na identificação de 
diferenças e semelhanças 
entre o passado e o 
presente de um lugar 
quanto a aspetos naturais, 
sociais, culturais e 
tecnológicos.  
 

Reconhecer as potencialidades da 
internet, utilizando as tecnologias 
de informação e da comunicação 
com segurança e respeito, 
mantendo as informações pessoais 
em sigilo.  
 

Revela muitas dificuldades: 

No reconhecimento das 
potencialidades da internet, 
não utilizando as tecnologias 
de informação e da 
comunicação com segurança 
e respeito, mantendo as 
informações pessoais em 
sigilo.  
 

Revela alguma facilidade: 

No reconhecimento das 
potencialidades da 
internet,utilizando as 
tecnologias de informação e 
da comunicação com 
segurança e respeito, 
mantendo as informações 
pessoais em sigilo.  
 

Revela facilidade: 

No reconhecimento das 
potencialidades da 
internet,utilizando as 
tecnologias de informação e 
da comunicação com 
segurança e respeito, 
mantendo as informações 
pessoais em sigilo.  
 

Revela bastante facilidade: 

No reconhecimento das 
potencialidades da 
internet,utilizando as 
tecnologias de informação e 
da comunicação com 
segurança e respeito, 
mantendo as informações 
pessoais em sigilo.  
 

 
Reconhecer o papel dos media na 
informação sobre o mundo atual.  
 

Revela muitas dificuldades: 

No reconhecimentodo papel 
dos media na informação 
sobre o mundo atual.  
 

Revela alguma facilidade: 

No reconhecimentodo papel 
dos media na informação 
sobre o mundo atual.  
 

Revela facilidade: 

No reconhecimentodo papel 
dos media na informação 
sobre o mundo atual.  
 

Revela bastante facilidade: 

No reconhecimentodo papel 
dos media na informação 
sobre o mundo atual.  
 

 
Saber colocar questões, levantar 
hipóteses, fazer inferências, 
comprovar resultados e saber 
comunicá-los, reconhecendo como 
se constrói o conhecimento. 
 

Revela muitas dificuldades: 

Em saber colocar questões, 
levantar hipóteses, fazer 
inferências, comprovar 
resultados e saber 
comunicá-los, não 
reconhecendo como se 

constrói o conhecimento. 
 

Revela alguma facilidade: 

Em saber colocar questões, 
levantar hipóteses, fazer 
inferências, comprovar 
resultados e saber 
comunicá-los, reconhecendo 
como se constrói o 

conhecimento. 
 

Revela facilidade: 

Em saber colocar questões, 
levantar hipóteses, fazer 
inferências, comprovar 
resultados e saber 
comunicá-los, reconhecendo 
como se constrói o 

conhecimento. 
 

Revela bastante facilidade: 

Em saber colocar questões, 
levantar hipóteses, fazer 
inferências, comprovar 
resultados e saber 
comunicá-los, reconhecendo 
como se constrói o 

conhecimento. 
 

 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DE INGLÊS – 3.º Ano 

(Anexo 1) 

 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oralidade 
 

Compreensão oral 
- Não compreende palavras e 

expressões muito simples, 
comunicadas de forma clara e 
pausada. 

- Não identifica sons e 
entoações diferentes na 
língua inglesa por comparação 
com a língua materna. 

- Não identifica ritmos em 
rimas, lengalengas e canções 
em gravações áudio e 
audiovisuais. 

- Não reconhece o alfabeto em 
inglês. 

- Não acompanhar a sequência 
de histórias conhecidas, muito 
simples e curtas, com apoio 
visual/audiovisual.  

 

Compreensão oral 
- Compreende palavras e 

expressões muito simples, 
comunicadas de forma clara e 
pausada. 

- Identifica sons e entoações 
diferentes na língua inglesa 
por comparação com a língua 
materna. 

- Identifica ritmos em rimas, 
lengalengas e canções em 
gravações áudio e 
audiovisuais. 

- Reconhece o alfabeto em 
inglês. 

- Acompanha a sequência de 
histórias conhecidas, muito 
simples e curtas, com apoio 
visual/audiovisual.  

 

Compreensão oral 
- Compreende bem palavras e 

expressões muito simples, 
comunicadas de forma clara e 
pausada. 

- Identifica com facilidade sons 
e entoações diferentes na 
língua inglesa por comparação 
com a língua materna. 

- Identifica com facilidade 
ritmos em rimas, lengalengas 
e canções em gravações áudio 
e audiovisuais. 

- Reconhece bem o alfabeto em 
inglês. 

- Acompanha com facilidade a 
sequência de histórias 
conhecidas, muito simples e 
curtas, com apoio 
visual/audiovisual.  

Compreensão oral 
- Compreende muito bem 

palavras e expressões muito 
simples, comunicadas de 
forma clara e pausada. 

- Identifica claramente sons e 
entoações diferentes na 
língua inglesa por comparação 
com a língua materna. 

- Identifica claramente ritmos 
em rimas, lengalengas e 
canções em gravações áudio e 
audiovisuais. 

- Reconhece muito o alfabeto 
em inglês. 

- Acompanha claramente a 
sequência de histórias 
conhecidas, muito simples e 
curtas, com apoio 
visual/audiovisual.  

Interação / Produção oral 
- Não faz perguntas, nem dá 
respostas sobre aspetos 
pessoais.  

- Não interage com o professor, 
utilizando expressões/frases 
muito simples, tais como 
formas de cumprimentar, 
despedir-se, agradecer, 

Interação / Produção oral 
- Faz algumas perguntas e dá 
algumas respostas sobre 
aspetos pessoais.  

- Interage com o professor, 
utilizando expressões/frases 
muito simples, tais como 
formas de cumprimentar, 
despedir-se, agradecer, 

Interação / Produção oral 
- Faz perguntas e dá respostas 
sobre aspetos pessoais.  

- Interage com o professor, 
utilizando expressões/frases 
simples, tais como formas de 
cumprimentar, despedir-se, 
agradecer, responder sobre 
identificação pessoal e 

Interação / Produção oral 
- Questiona e responde sobre 
aspetos pessoais com muita 
facilidade.  

- Interage facilmente com o 
professor, utilizando 
expressões/frases muito 
simples, tais como formas de 
cumprimentar, despedir-se, 



responder sobre identificação 
pessoal e preferências 
pessoais. 

responder sobre identificação 
pessoal e preferências 
pessoais. 

preferências pessoais. agradecer, responder sobre 
identificação pessoal e 
preferências pessoais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrita 
 

Compreensão escrita 
- Não identifica vocabulário 

familiar acompanhado por 
imagens.  

- Não compreende pequenas 
frases com vocabulário 
conhecido.  

- Não desenvolve a literacia 
conhecendo o alfabeto em 
inglês.  

- Não faz exercícios de leitura 
(silenciosa/em voz alta) de 
palavras acompanhadas de 
imagens para assimilar 
combinações de sons e de 
letras mais frequentes.  

- Não desenvolve a numeracia 
em língua inglesa, realizando 
atividades interdisciplinares 
com Matemática. 

Compreensão escrita 
- Identifica algum vocabulário 

familiar acompanhado por 
imagens.  

- Compreende pequenas frases 
com vocabulário conhecido.  

- Desenvolve a literacia 
conhecendo o alfabeto em 
inglês.  

- Faz alguns exercícios de leitura 
(silenciosa/em voz alta) de 
palavras acompanhadas de 
imagens para assimilar 
combinações de sons e de 
letras mais frequentes.  

- Desenvolve a numeracia em 
língua inglesa, realizando 
atividades interdisciplinares 
com Matemática. 

Compreensão escrita 
- Identifica vocabulário familiar 

acompanhado por imagens.  
- Compreende frases com 

vocabulário conhecido.  
- Desenvolve com facilidade a 

literacia conhecendo o 
alfabeto em inglês.  

- Faz exercícios de leitura 
(silenciosa/em voz alta) de 
palavras acompanhadas de 
imagens para assimilar 
combinações de sons e de 
letras mais frequentes.  

- Desenvolve facilmente a 
numeracia em língua inglesa, 
realizando atividades 
interdisciplinares com 
Matemática. 

Compreensão escrita 
- Identifica facilmente 

vocabulário familiar 
acompanhado por imagens.  

- Compreende facilmente frases 
com vocabulário conhecido.  

- Desenvolve claramente a 
literacia conhecendo o 
alfabeto em inglês.  

- Faz com facilidade exercícios 
de leitura (silenciosa/em voz 
alta) de palavras 
acompanhadas de imagens 
para assimilar combinações 
de sons e de letras mais 
frequentes.  

- Desenvolve claramente a 
numeracia em língua inglesa, 
realizando atividades 
interdisciplinares com 
Matemática. 

Interação escrita 
- Não preenche um formulário 
(online ou em formato papel) 
muito simples com informação 
pessoal.  

- Não responde a um email, 
chat ou mensagem de forma 
muito simples. 

Interação escrita 
- Preenche um formulário 
(online ou em formato papel) 
muito simples com informação 
pessoal.  

- Responde a um email, chat ou 
mensagem de forma muito 
simples. 

Interação escrita 
- Preenche com facilidade um 
formulário (online ou em 
formato papel) muito simples 
com informação pessoal.  

- Responde com facilidade a um 
email, chat ou mensagem de 
forma simples. 

Interação escrita 
- Preenche com muita facilidade 
um formulário (online ou em 
formato papel) muito simples 
com informação pessoal.  

- Responde com muita 
facilidade a um email, chat ou 
mensagem de forma simples e 
clara. 

Atitudes 
 

- Não trabalha nem colabora de 
forma construtiva em pares e 
grupos.  
- Não utiliza a literacia 
tecnológica para comunicar e 

- Trabalha e colabora de forma 
construtiva em pares e grupos.  
- Utiliza a literacia tecnológica 
para comunicar e aceder ao 
saber em contexto. 

- Trabalha bem e colabora de 
forma construtiva em pares e 
grupos.  
- Utiliza facilmente a literacia 
tecnológica para comunicar e 

- Trabalha muito bem e 
colabora de forma construtiva 
em pares e grupos.  
- Utiliza claramente a literacia 
tecnológica para comunicar e 



aceder ao saber em contexto. 
- Não revela pensamento 
crítico, não relacionando nem 
integrando. 
- Não relaciona conhecimentos 
de forma a desenvolver a 
criatividade em contexto. 
- Não revela comportamento 
adequado. 
- Não revela interesse nem 
responsabilidade. 
- Não realiza trabalhos de casa. 
- Não é pontual /assíduo. 

- Revela algum pensamento 
crítico, relacionando e 
integrando. 
- Relaciona alguns 
conhecimentos de forma a 
desenvolver a criatividade em 
contexto. 
- Revela comportamento 
adequado. 
- Revela algum interesse e 
responsabilidade. 
- Realiza algumas vezes 
trabalhos de casa. 
- Revela pouca pontualidade / 
assiduidade. 

aceder ao saber em contexto. 
- Revela pensamento crítico, 
relacionando e integrando. 
- Relaciona conhecimentos de 
forma a desenvolver a 
criatividade em contexto. 
- Revela comportamento bom. 
- Revela interesse e 
responsabilidade. 
- Realiza regularmente 
trabalhos de casa. 
- Revela alguma pontualidade / 
assiduidade. 

aceder ao saber em contexto. 
- Revela, com facilidade, 
pensamento crítico, 
relacionando e integrando. 
- Relaciona com facilidade 
conhecimentos de forma a 
desenvolver a criatividade em 
contexto. 
- Revela comportamento muito 
bom. 
- Revela muito interesse e 
responsabilidade. 
- Realiza sempre trabalhos de 
casa. 
- Revela pontualidade / 
assiduidade. 

 

 

 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 
APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DE PORTUGUÊS –3.º Ano 

(Anexo 1) 

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de Desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Oralidade 
 

Compreensão Expressão Revela muitas 
dificuldades: 
na interpretação de 
discursos orais. 
Na elaboração de um 
discurso claro 
e bem articulado de modo 
adequado. 

Revela algumas 
capacidades: 
na interpretação de 
discursos orais. 
Na elaboração de um 
discurso claro 
e bem articulado de 
modo 
adequado. 

Revela facilidade:na 
interpretação de 
discursos orais. 
Na elaboração de um 
discurso claro 
e bem articulado de 
modo 
adequado. 

Revela muita 
facilidade:na 
interpretação de 
discursos orais. 
Na elaboração de um 
discurso claro 
e bem articulado de 
modo 
adequado. 

 Interpretar o 
essencial de 
discursos orais 
sobre temas 
conhecidos. 

 Falar com 
clareza e 
articular de 
modo adequado 
as palavras. 

 Identificar, 
organizar e 
registar 
informação 
relevante em 
função dos 
objetivos de 
escuta. 

 Gerir 
adequadamente 
a tomada de vez 
na comunicação 
oral, com 
respeito pelos 
princípios da 
cooperação e 
da cortesia; 

Revela muitas 
dificuldades: 
na seleção de informação 
relevante 
em função dos objetivos 
de escuta e 
registá-la por meio de 
técnicas 
diversas. 
No uso da palavra na sua 
vez e nas 
formas de tratamento 
adequadas na 
interação oral, com 
respeito pelos 
princípios de cooperação e 
cortesia. 

Revela algumas 
capacidades:na 
seleção de 
informação relevante 
em função dos 
objetivos de escuta e 
registá-la por meio 
de técnicas 
diversas. 
No uso da palavra na 
sua vez e nas 
formas de 
tratamento 
adequadas na 
interação oral, com 
respeito pelos 
princípios de 
cooperação e 
cortesia. 

Revela facilidade:na 
seleção de 
informação relevante 
em função dos 
objetivos de escuta e 
registá-la por meio 
de técnicas 
diversas. 
No uso da palavra na 
sua vez e nas 
formas de 
tratamento 
adequadas na 
interação oral, com 
respeito pelos 
princípios de 
cooperação e 
cortesia. 

Revela muita facilidade: 
na seleção de informação 
relevante 
em função dos objetivos 
de escuta e 
registá-la por meio de 
técnicas 
diversas. 
No uso da palavra na sua 
vez e nas 
formas de tratamento 
adequadas na 
interação oral, com 
respeito pelos 
princípios de cooperação 
e cortesia. 

 Fazer inferências, 
esclarecer 
dúvidas, 
identificar 
diferentes 
intencionalidades 

 Usar a palavra 
com 
propriedade 
para expor 
conhecimentos 
e apresentar 

Revela muitas 
dificuldades: 
na variação adequada da 
prosódia 
(estudo dos sons da fala, 
do ponto 

Revela algumas 
capacidades:na 
variação adequada 
da prosódia 
(estudo dos sons da 
fala, do ponto 

Revela facilidade:na 
variação adequada 
da prosódia 
(estudo dos sons da 
fala, do ponto 
de vista da 

Revela muita facilidade: 
na variação adequada da 
prosódia 
(estudo dos sons da fala, 
do ponto 
de vista da acentuação) e 



comunicativas. narrações. de vista da acentuação) e 
o ritmo 
discursivo em função da 
finalidade 
comunicativa. 
Na formulação de 
perguntas, 
pedidos e respostas a 
questões 
considerando a situação e 
o 
interlocutor. 

de vista da 
acentuação) e o 
ritmo 
discursivo em função 
da finalidade 
comunicativa. 
Na formulação de 
perguntas, 
pedidos e respostas a 
questões 
considerando a 
situação e o 
interlocutor. 

acentuação) e o 
ritmo 
discursivo em função 
da finalidade 
comunicativa. 
Na formulação de 
perguntas, 
pedidos e respostas a 
questões 
considerando a 
situação e o 
interlocutor. 

o ritmo 
discursivo em função da 
finalidade 
comunicativa. 
Na formulação de 
perguntas, 
pedidos e respostas a 
questões 
considerando a situação e 
o 
interlocutor. 

  Planear, 
produzir e 
avaliar os seus 
próprios textos 
orais. 

Revela muitas 
dificuldades: 
no planeamento, 
produção e 
avaliação dos seus 
próprios textos. 

Revela algumas 
capacidades:no 
planeamento, 
produção e 
avaliação dos seus 
próprios textos. 

Revela facilidade:no 
planeamento, 
produção e 
avaliação dos seus 
próprios textos. 

Revela muita facilidade: 
no planeamento, 
produção e 
avaliação dos seus 
próprios textos. 

 Detetar 
semelhanças e 
diferenças entre 
o texto oral e o 
texto escrito. 

Revela muitas 
dificuldades: 
no reconto de histórias e 
narração 
de situações vividas e 
imaginadas. 
Na representação de 
diferentes 
papéis comunicativos em 
jogos de 
simulação e 
dramatizações. 

Revela algumas 
capacidades:no 
reconto de histórias e 
narração 
de situações vividas e 
imaginadas. 
Na representação de 
diferentes 
papéis comunicativos 
em jogos de 
simulação e 
dramatizações. 

Revela facilidade:no 
reconto de histórias e 
narração 
de situações vividas e 
imaginadas. 
Na representação de 
diferentes 
papéis comunicativos 
em jogos de 
simulação e 
dramatizações. 

Revela muita facilidade: 
no reconto de histórias e 
narração 
de situações vividas e 
imaginadas. 
Na representação de 
diferentes 
papéis comunicativos em 
jogos de 
simulação e 
dramatizações. 

Leitura 

Ler textos com características narrativas e 
descritivas, associados a diferentes 
finalidades (informativas, lúdicas, estéticas). 

Revela muitas 
dificuldades: 
na compreensão do 
sentido de 
textos com características 
narrativas e descritivas, 
associados 
a finalidades diferentes 
(lúdicas, 
estéticas, informativas). 
 

Revela algumas 
capacidades:na 
compreensão do 
sentido de 
textos com 
características 
narrativas e 
descritivas, 
associados 
a finalidades 
diferentes (lúdicas, 

Revela facilidade:na 
compreensão do 
sentido de 
textos com 
características 
narrativas e 
descritivas, 
associados 
a finalidades 
diferentes (lúdicas, 
estéticas, 

Revela muita facilidade: 
na compreensão do 
sentido de 
textos com características 
narrativas e descritivas, 
associados 
a finalidades diferentes 
(lúdicas, 
estéticas, informativas). 



estéticas, 
informativas). 

informativas). 

Distinguir nos textos características da 
notícia, da carta, do convite e da banda 
desenhada (estruturação, finalidade). 

Revela muitas 
dificuldades: 
na identificação e 
referencia do 
essencial de textos lidos. 

Revela algumas 
capacidades:na 
identificação e 
referencia do 
essencial de textos 
lidos. 

Revela facilidade:na 
identificação e 
referencia do 
essencial de textos 
lidos. 

Revela muita facilidade: 
na identificação e 
referencia do 
essencial de textos lidos. 

Ler textos com entoação e ritmo adequados. Revela muitas 
dificuldades: 
na leitura com articulação 
correta, 
entoação e velocidade 
adequadas 
ao sentido dos textos. 

Revela algumas 
capacidades:na 
leitura com 
articulação correta, 
entoação e 
velocidade 
adequadas 
ao sentido dos 
textos. 

Revela facilidade:na 
leitura com 
articulação correta, 
entoação e 
velocidade 
adequadas 
ao sentido dos 
textos. 

Revela muita facilidade: 
na leitura com articulação 
correta, 
entoação e velocidade 
adequadas 
ao sentido dos textos. 

Realizar leitura silenciosa e autónoma. Revela muitas 
dificuldades: 
na realização de uma 
leitura autónoma e 
silenciosa como forma de 
compreensão do texto. 

Revela algumas 
capacidades:na 
realização de uma 
leitura autónoma e 
silenciosa como 
forma de 
compreensão do 
texto. 

Revela facilidade:na 
realização de uma 
leitura autónoma e 
silenciosa como 
forma de 
compreensão do 
texto. 

Revela muita facilidade: 
na realização de uma 
leitura autónoma e 
silenciosa como forma de 
compreensão do texto. 

Mobilizar as suas experiências e saberes no 
processo de construção de sentidos do texto. 

Revela muitas 
dificuldades: 
na mobilização das suas 
experiências e saberes no 
processo 
de construção de sentidos 
do texto. 

Revela algumas 
capacidades:na 
mobilização das suas 
experiências e 
saberes no processo 
de construção de 
sentidos do texto. 

Revela facilidade: na 
mobilização das suas 
experiências e 
saberes no processo 
de construção de 
sentidos do texto. 

Revela muita facilidade: 
na mobilização das suas 
experiências e saberes no 
processo 
de construção de sentidos 
do texto. 



Identificar o tema e o assunto do texto ou de 
partes do texto. 

Revela muitas 
dificuldades: na 
identificação da 
informação explícita no 
texto. 

Revela algumas 
capacidades:na 
identificação da 
informação explícita 
no 
texto. 

Revela facilidade: na 
identificação da 
informação explícita 
no 
texto. 

Revela muita facilidade: 
na identificação da 
informação explícita no 
texto. 

Educação 
Literária 

 Ouvir ler obras literárias e textos da 
tradição popular. 

Revela muitas dificuldades 
na escuta ativa de obras e 
textos da tradição popular. 

Revela algumas 
capacidades de 
escuta ativa de obras 
e textos da tradição 
popular. 

Revela facilidade na 
escuta ativa de obras 
e textos da tradição 
popular. 

Revela muita facilidade 
na escuta ativa de obras e 
textos da tradição 
popular. 

 Ler integralmente narrativas, poemas e 
texto dramático, por iniciativa própria ou 
de outrem. 

Revela muitas dificuldades 
na leitura de narrativas, 
poemas e texto dramático. 

Revela algumas 
capacidades de 
leitura de narrativas, 
poemas e texto 
dramático por 
iniciativa de outrem. 

Revela facilidade na 
leitura integral de 
narrativas, poemas e 
texto dramático, por 
iniciativa de outrem. 

Revela muita facilidade 
na leitura integral de 
narrativas, poemas e 
texto dramático, por 
iniciativa própria ou de 
outrem. 

 Antecipar o(s) tema(s) com base em 
noções elementares de género (contos 
de fada, lengalengas, poemas, etc.) em 
elementos do paratexto e em textos 
visuais (ilustrações). 

Revela muita dificuldade 
na distinção de género 
textual, bem como na 
antecipação do(s) tema(s) 
. 

Identifica algumas 
noções elementares 
de género e antecipa  
tema(s) a partir 
dessas noções em 
elementos do 
paratexto e em 
textos visuais. 

Identifica noções 
elementares de 
género e antecipa 
com facilidade o(s) 
tema(s) a partir 
dessas noções em 
elementos do 
paratexto e em 
textos visuais. 

Identifica claramente 
noções elementares de 
género e antecipa com 
bastante facilidade o(s) 
tema(s) a partir dessas 
noções em elementos do 
paratexto e em textos 
visuais. 



 Compreender textos narrativos, poéticos 
e dramáticos, escutados ou lidos. 

Revela fraca compreensão 
de diversos tipos de 
textos, escutados ou lidos. 

Revela alguma 
compreensão de 
textos narrativos, 
poéticos e 
dramáticos, 
escutados ou lidos. 

Revela facilidade na 
compreensão de 
textos narrativos, 
poéticos e 
dramáticos, 
escutados ou 
ouvidos, 
identificando 
algumas tipologias 
textuais. 

Revela grande facilidade 
na compreensão de 
textos narrativos, 
poéticos e dramáticos, 
escutados ou ouvidos, 
identificando as três 
tipologias textuais. 

 Ler poemas em público, com segurança. Não revela segurança na 
leitura de poemas em 
público. 

Lê poemas em 
público com relativa 
segurança. 

Lê poemas em 
público com 
segurança e 
adequada entoação. 

Lê poemas em público 
com segurança e 
adequada entoação e 
expressão, transmitindo 
aos ouvintes sentimentos 
e emoções implícitas no 
texto. 

 Fazer a leitura dramatizada de obras 
literárias. 

Não faz leitura 
dramatizada de obras 
literárias. 

Faz, com alguma 
ajuda, leitura 
dramatizada de obras 
literárias. 

Faz, com alguma 
autonomia, a leitura 
dramatizada de obras 
literárias. 

Faz, de forma 
completamente 
autónoma, a leitura 
dramatizada de obras 
literárias. 

 Manifestar ideias, sentimentos e pontos 
de vista suscitados pelas histórias 
ouvidas ou lidas. 

Revela dificuldade na 
apreensão e manifestação 
de ideias, sentimento e 
pontos de vista suscitados 
pelos textos ouvidos ou 
lidos. 

Revela capacidade de 
apreensão de ideias, 
sentimentos e pontos 
de vista suscitados 
pelos textos ouvidos 
ou lidos, 
manifestando-os com 
pouca segurança. 

Revela facilidade na 
apreensão e 
manifestação de 
ideias, sentimentos 
ou pontos de vista 
suscitados pelos 
textos ouvidos ou 
lidos. 

Revela muita facilidade 
na apreensão e 
manifestação de ideias, 
sentimentos ou pontos de 
vista suscitados pelos 
textos ouvidos ou lidos. 



 Apresentar obras literárias em público, 
através da leitura de poemas e da 
representação de textos dramáticos. 

Não apresenta obras 
literárias em público ou fá-
lo de forma pouco 
coerente, não revelando 
apreensão de aspetos 
essenciais dos textos. 

Apresenta obras 
literárias em público, 
limitando-se ao 
conteúdo explícito da 
obra e revelando 
dificuldade em 
persuadir os colegas 
para a leitura dos 
livros que escolheu. 

Exprime reações 
subjetivas de leitor, 
mas não consegue 
persuadir os colegas 
para a leitura dos 
livros que escolheu. 

Exprime reações 
subjetivas de leitor e 
consegue persuadir os 
colegas para a leitura dos 
livros que escolheu. 

 Desenvolver um projeto de leitura que 
implique seleção de obras, a partir de 
preferências do aluno previamente 
discutidas em aula. 

Revela muita dificuldade 
na seleção de obras e na 
realização de um projeto 
de leitura. 

Seleciona obras a 
partir das suas 
preferências e 
desenvolve com 
ajuda pequenos 
projetos de leitura. 

Seleciona de forma 
autónoma obras, a 
partir das suas 
preferências e 
desenvolve, a partir 
delas, projetos de 
leitura com algumas 
falhas ao nível da 
estrutura e da 
coerência. 

Seleciona de forma 
autónoma obras, a partir 
das suas preferências e 
desenvolve, a partir delas, 
projetos de leitura bem 
estruturados e coerentes. 

 Indicar as diferentes possibilidades de 
representar graficamente os fonemas 
para as relações fonema–grafema e 
grafema–fonema mais frequentes. 

Não identifica todas as 
letras do alfabeto, nas 
modalidades imprensa e 
manuscrita nem as regras 
elementares de ortografia, 
ao nível da 
correspondência grafema-
fonema e da utilização dos 
sinais de escrita 
(diacríticos, incluindo os 
acentos; sinais gráficos; 
sinais de pontuação e 
sinais auxiliares deescrita). 

Identifica todas as 
letras do alfabeto, 
nas modalidades 
imprensa e 
manuscrita e as 
regras elementares 
de ortografia, ao 
nível da 
correspondência 
grafema-fonema e da 
utilização dos sinais 
de escrita 
(diacríticos, incluindo 
os acentos; sinais 
gráficos; sinais de 
pontuação e sinais 
auxiliares deescrita). 

Identifica todas as 
letras do alfabeto, 
nas modalidades 
imprensa e 
manuscrita e a maior 
parte das regras de 
ortografia, ao nível 
da correspondência 
grafema-fonema e da 
utilização dos sinais 
de escrita 
(diacríticos, incluindo 
os acentos; sinais 
gráficos; sinais de 
pontuação e sinais 
auxiliares deescrita). 

Identifica todas as letras 
do alfabeto, nas 
modalidades imprensa e 
manuscrita e todas as 
regras de ortografia, ao 
nível da correspondência 
grafema-fonema e da 
utilização dos sinais de 
escrita (diacríticos, 
incluindo os acentos; 
sinais gráficos; sinais de 
pontuação e sinais 
auxiliares deescrita). 



 Registar e organizar ideias na 
planificação de textos estruturados com 
introdução, desenvolvimento e 
conclusão. 

Revela muita dificuldade 
no registo, organização e 
planificação de textos 
estruturados com 
introdução, 
desenvolvimento e 
conclusão. 

Reconhece a 
existência de alguns 
modos de organizar 
um texto, tendo em 
conta diferentes 
finalidades e planifica 
o que vai escrever, 
registando ideias, 
mas com algumas 
dificuldades na sua 
organização em 
textos estruturados 
com introdução, 
desenvolvimento e 
conclusão. 

Reconhece a 
existência de 
diferentes modos de 
organizar um texto, 
tendo em conta 
diferentes finalidades 
e planifica o que vai 
escrever, registando 
e organizando ideias 
de forma coerente e 
estruturada 
(introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão). 

Reconhece claramente a 
existência de diferentes 
modos de organizar um 
texto, tendo em conta 
diferentes finalidades e 
planifica o que vai 
escrever através de 
procedimentos que 
impliquem, por exemplo, 
decidir o tema e a 
situação de escrita, 
definir o objetivo da 
escrita; decidir o 
destinatário do texto, 
conhecer as 
características do género 
textual que se pretende 
escrever. 

Escrita 

 Redigir textos com utilização correta das 
formas de representação escrita (grafia, 
pontuação e translineação, configuração 
gráfica e sinais auxiliares da escrita). 

Revela muita dificuldade 
na redação de textos. 

Redige textos curtos 
com diferentes 
intenções 
comunicativas e 
respeitando todas as 
regras ortográficas, 
pontuação e 
translineação, 
configuração gráfica 
e sinais auxiliares de 
escrita. 

Redige textos com 
extensão adequada e 
com diferentes 
intenções 
comunicativas e 
respeitando todas as 
regras ortográficas, 
pontuação e 
translineação, 
configuração gráfica 
e sinais auxiliares de 
escrita. 

Redige com autonomia 
textos extensos com 
diferentes intenções 
comunicativas e 
respeitando todas as 
regras ortográficas, 
pontuação e 
translineação, 
configuração gráfica e 
sinais auxiliares de 
escrita. 

 Avaliar os próprios textos com 
consequente aperfeiçoamento. 

Revela muita dificuldade 
na avaliação e 
aperfeiçoamento das suas 
produções escritas. 

Avalia, com alguma 

ajuda, os próprios 

textos, revendo-os 

em função dos 

objetivos iniciaise 

da coerência e 

coesão do texto. 

Aperfeiçoa e corrige, 
com ajuda, as suas 
produções escritas. 

Avalia os próprios 

textos, revendo-os 

em função dos 

objetivos iniciaise 

da coerência e 

coesão do texto. 

Aperfeiçoa as suas 
produções escritas e 
corrige-as com 
alguma ajuda. 

Avalia os próprios 

textos, revendo-os em 

função dos objetivos 

iniciaise da coerência e 

coesão do texto. 

Aperfeiçoa as suas 
produções escritas, 
relendo e avaliando (com 
recurso a auto e a 
heteroavaliação) ecorrige. 



 Escrever textos de géneros variados, 
adequados a finalidades como narrar e 
informar, em diferentes suportes. 

Revela muita dificuldade 
na escrita de textos 
narrativos e/ ou 
informativos em 
diferentes suportes. 

Escreve, com 
algumas incorreções, 
textos narrativos e 
informativos  

Escreve textos 
narrativos e 
informativos em 
diferentes suportes. 

Escreve textos narrativos 
e informativos em 
diferentes suportes, 
usando um discurso 
adequado à situação e 
correção ortográfica, 
sintática e semântica. 

 Exprimir opiniões e fundamentá-las. Revela muita dificuldade 
na expressão e 
fundamentação de 
opiniões. 

Exprime opiniões 
pessoais, mas revela 
alguma dificuldade 
na sua 
fundamentação. 

Exprime opiniões 
pessoais, 
apresentando alguns 
argumentos para a 
sua fundamentação. 

Exprime as suas opiniões, 
fundamentando-as de 
forma clara, concisa e 
pertinente. 
 

 Recriar pequenos textos. Revela muita dificuldade 
na recriação de pequenos 
textos. 

Recria pequenos 
textos com alguma 
ajuda. 

Recria de forma 
autónoma pequenos 
textos, revelando 
alguma criatividade. 

Recria de forma 
autónoma e criativa 
pequenos textos em 
diferentes formas e 
expressão. 

 Distinguir sílaba tónica de átona e 
acento prosódico de acento gráfico. 

Revela muitasdificuldades: 
 Na classificação das 
palavras quanto 
aonúmero de sílabas 
(palavra escrita).  Na 
identificação e distinção 
da sílaba tónica e da 
átona. 

Revela alguma 
facilidade: 
 Na classificação das 
palavras quanto ao 
número de sílabas 
(palavra escrita).  Na 
identificação e 
distinção da sílaba 
tónica e da átona. 

Revela facilidade: 
 Na classificação das 
palavras quanto 
aonúmero de sílabas 
(palavra escrita).  Na 
identificação e 
distinção da sílaba 
tónica e da átona. 

Revela 
bastante facilidade: Na 
classificação das palavras 
quanto ao número de 
sílabas (palavra escrita).  
Na identificação e 
distinção da sílaba tónica 
e da átona. 



 Identificar a classe das palavras: 
determinante (possessivo e 
demonstrativo), quantificador numeral e 
advérbio. 

Revela muitas 
dificuldades: Na 
identificação da classe das 
palavras: determinantes 
possessivos e 
demonstrativos, 
quantificadores numerais 
e advérbios (afirmação e 
negação) 

Revela alguma 
facilidade: Na 
identificação da 
classe das palavras: 
determinantes 
possessivos e 
demonstrativos, 
quantificadores 
numerais e advérbios 
(afirmação e 
negação) 

Revela facilidade: Na 
identificação da 
classe das palavras: 
determinantes 
possessivos e 
demonstrativos, 
quantificadores 
numerais e advérbios 
(afirmação e 
negação) 

Revela bastante 
facilidade: Na 
identificação da classe 
das palavras: 
determinantes 
possessivos e 
demonstrativos, 
quantificadores numerais 
e advérbios (afirmação e 
negação) 

Gramática 
 

 Conjugar verbos regulares e irregulares 
no presente, no pretérito perfeito e no 
futuro do modo indicativo. 

Revela muitas 
dificuldades: Na 
conjugaçãodos verbos 
regulares e verbos 
irregulares mais 
frequentes (por exemplo, 
dizer, estar, fazer, ir, 
poder, querer, ser, ter, vir) 
no presente do indicativo. 

Revela alguma 
facilidade: Na 
conjugaçãodos 
verbos regulares e 
verbos irregulares 
mais frequentes (por 
exemplo, dizer, estar, 
fazer, ir, poder, 
querer, ser, ter, vir) 
no presente do 
indicativo. 

Revela facilidade: Na 
conjugaçãodos 
verbos regulares e 
verbos irregulares 
mais frequentes (por 
exemplo, dizer, estar, 
fazer, ir, poder, 
querer, ser, ter, vir) 
no presente do 
indicativo. 

Revela bastante 
facilidade: Na 
conjugaçãodos verbos 
regulares e verbos 
irregulares mais 
frequentes (por exemplo, 
dizer, estar, fazer, ir, 
poder, querer, ser, ter, 
vir) no presente do 
indicativo. 

 Utilizar apropriadamente os tempos 
verbais para exprimir anterioridade, 
posterioridade e simultaneidade 

Revela muitas 
dificuldades: Na aplicação 
dos tempos verbais 
exprimindo corretamente 
o antes, agora e depois 
(presente, pretérito 
perfeito e futuro 

Revela alguma 
facilidade:Na 
aplicação dos tempos 
verbais exprimindo 
corretamente o 
antes, agora e depois 
(presente, pretérito 
perfeito e futuro 

Revela facilidade: Na 
aplicação dos tempos 
verbais exprimindo 
corretamente o 
antes, agora e depois 
(presente, pretérito 
perfeito e futuro 

Revela bastante 
facilidade: Na aplicação 
dos tempos verbais 
exprimindo corretamente 
o antes, agora e depois 
(presente, pretérito 
perfeito e futuro) 

 Manipular diferentes processos para 
expressar noções de grau numa frase, 
tendo em conta os seus valores. 

Revela muitas 
dificuldades: Utilizar 
/escrever frases 
exprimindo o grau e o 
valor correto 

Revela alguma 
facilidade: Utilizar 
/escrever frases 
exprimindo o grau e 
o valor correto 

Revela facilidade: 
Utilizar /escrever 
frases exprimindo o 
grau e o valor correto 

Revela bastante 
facilidade: Utilizar 
/escrever frases 
exprimindo o grau e o 
valor correto 

 Reconhecer a frase a partir dos seus 
grupos constituintes (grupo nominal e 
grupo verbal) e das funções sintáticas 
centrais (sujeito e predicado). 

Revela muitas 
dificuldades: Distinguir na 
frase os diferentes grupos 
e respetiva função. 

Revela alguma 
facilidade: Distinguir 
na frase os diferentes 
grupos e respetiva 
função. 

Revela facilidade: 
Distinguir na frase os 
diferentes grupos e 
respetiva função. 

Revela bastante 
facilidade: Distinguir na 
frase os diferentes 
grupos e respetiva 
função. 



 Distinguir tipos de frase e o valor 
afirmativo ou negativo dos enunciados. 

Revela muitas 
dificuldades:Identificar 
tipos de frase e distinguir 
frases afirmativas de 
negativas. 

Revela alguma 
facilidade: Identificar 
tipos de frase e 
distinguir frases 
afirmativas de 
negativas. 

Revela facilidade: 
Identificar tipos de 
frase e distinguir 
frases afirmativas de 
negativas. 

Revela bastante 
facilidade: Identificar 
tipos de frase e 
distinguir frases 
afirmativas de 
negativas. 

 Recorrer de modo intencional e 
adequado a conectoresdiversificados, 
em textos orais e escritos. 

Revela muitas 
dificuldades: Recorrer de 
modo intencional e 
adequado a diversificados 
conectores, em textos 
orais e escritos. 

Revela alguma 
facilidade: Recorrer 
de modo intencional 
e adequado a 
diversificados 
conectores, em 
textos orais e 
escritos. 

Revela facilidade: 
Recorrer de modo 
intencional e 
adequado a 
diversificados 
conectores, em 
textos orais e 
escritos. 

Revela bastante 
facilidade:Recorrer de 
modo intencional e 
adequado a 
diversificados 
conectores, em textos 
orais e escritos. 

 Usar frases complexas para exprimir 
sequências ([tão] que, para que) 

Revela muitas 
dificuldades:  Escrever 
corretamente frases que 
exprimam sequências de 
acontecimentos (ações). 

Revela alguma 
facilidade: Escrever 
corretamente frases 
que exprimam 
sequências de 
acontecimentos 
(ações). 

Revela facilidade: 
Escrever 
corretamente frases 
que exprimam 
sequências de 
acontecimentos 
(ações). 

Revela bastante 
facilidade: Escrever 
corretamente frases 
que exprimam 
sequências de 
acontecimentos 
(ações). 

 Depreender o significado de palavras a 
partir da sua análise e a partir das 
múltiplas relações que podem 
estabelecer entre si. 

Revela muitas 
dificuldades:Inferir o 
significado de palavras 
desconhecidas a partir da 
análise da sua estrutura 
interna (base, radical e 
afixos). 

Revela alguma 
facilidade:Inferir o 
significado de 
palavras 
desconhecidas a 
partir da análise da 
sua estrutura interna 
(base, radical e 
afixos). 

Revela facilidade: 
Inferir o significado 

de palavras 
desconhecidas a 
partir da análise da 
sua estrutura interna 
(base, radical e 
afixos). 

Revela bastante 
facilidade:Inferir o 
significado de palavras 
desconhecidas a partir 
da análise da sua 
estrutura interna (base, 
radical e afixos). 

 Deduzir significados de palavras e/ou 
expressões que não correspondam ao 
sentido literal. 

Revela muitas 
dificuldades: Descobrir de 
forma autónoma o 
significado de palavras e 
expressões do texto que 
não esteja literalmente 
explicito. 

Revela alguma 
facilidade:Descobrir 
de forma autónoma 
o significado de 
palavras e expressões 
do texto que não 
esteja literalmente 
explicito 

Revela 
facilidade:Descobrir 
de forma autónoma 
o significado de 
palavras e expressões 
do texto que não 
esteja literalmente 
explicito 

Revela bastante 
facilidade: Descobrir de 
forma autónoma o 
significado de palavras 
e expressões do texto 
que não esteja 
literalmente explicito 

 Conhecer a família de palavras como 
modo de organização do léxico. 

Revela muitas 
dificuldades: 
Compreender processos 
de formação (derivação e 

Revela alguma 
facilidade: 
Compreender 
processos de 

Revela facilidade: 
Compreender 
processos de 
formação (derivação 

Revela bastante 
facilidade:Compreender 
processos de formação 
(derivação e 



composição) e de 
organização do léxico 
(famílias de palavras) 

formação (derivação 
e composição) e de 
organização do léxico 
(famílias de palavras) 

e composição) e de 
organização do léxico 
(famílias de palavras) 

composição) e de 
organização do léxico 
(famílias depalavras) 

 Mobilizar adequadamente as regras de 
ortografia. 

Revela muitas 
dificuldades: Explicitar 
(escrever) cumprindo 
regras de ortografia e de 
pontuação. 

Revela alguma 
facilidade: Explicitar 
(escrever) regras de 
ortografia e de 
pontuação. 

Revela facilidade: 
Explicitar (escrever) 
regras de ortografia e 
de pontuação. 

Revela bastante 
facilidade:Explicitar 
(escrever) regras de 
ortografia e de 
pontuação. 
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Critérios de Avaliação para Estudo do Meio 

Regime presencial, misto e à distância 

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Regime presencial e 

misto 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Regime à distância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedade 

 

(Regime 

presencial, 

misto e à 

distância 

25%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhecer as unidades de tempo: década, século e 

milénio e as referências temporais a.C. e d.C..  

 

 Comunicador (A, B, D, E, H)  

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J) 

 

 Fichas 

sumativas 

40% 
 

 

 Trabalhos de 
aula 
(projectos, 
apresentação 
de trabalhos, 
intervenções 
orais…)                       
60% 

 

 

 

 

 Fichas 

sumativas 

20% 
 

 Trabalhos de 
aula 
(projectos, 
apresentação 
de trabalhos, 
intervenções 
orais…)                       
80% 

 

 

 

 

 

Relacionar datas e factos importantes para a 

compreensão da história local (origem da povoação, 

batalhas, lendas históricas, 

personagens/personalidades históricas, feriado 

municipal).  

 

 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F) 

Reconhecer vestígios do passado local: - 

construções; - instrumentos antigos e atividades a 

que estavam ligados; - costumes e tradições.  

 

 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F) 

Reconstituir o passado de uma instituição local 

(escola, autarquia, instituições religiosas, 

associações, etc.), recorrendo a fontes orais e 

documentais.  

 

 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J) 

 Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 

Reconhecer e valorizar a diversidade de etnias e 

culturas existentes na sua comunidade. 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F) 

 Respeitador da diferença/ do outro 

(A, B, E, F,H) 

 

Identificar alguns Estados Europeus, localizando-os 

no mapa da Europa. 

 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 



 

 

 

Reconhecer a existência de semelhanças e 

diferenças entre os diversos povos europeus, 

valorizando a sua diversidade. 

 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F) 

 Respeitador da diferença/ do outro 

(A, B, E, F,H) 

 

Reconhecer casos de desrespeito dos direitos 

consagrados na Convenção sobre os Direitos da 

Criança, sabendo como atuar em algumas situações, 

nomeadamente que pode recorrer ao apoio de um 

adulto. 

 

 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J) 

 Participativo/colaborador (B, C, D, E, F) 

 Respeitador da diferença/ do outro 

(A, B, E, F,H) 

 

 

 

 

 

 

 

Natureza 

 

(Regime 

presencial, 

misto e à 

distância 

25%) 

 

Conhecer procedimentos adequados em situação de 

queimaduras, hemorragias, distensões, fraturas, 

mordeduras de animais e hematomas.  

 

 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 

Relacionar hábitos quotidianos com estilos de vida 

saudável, reconhecendo que o consumo de álcool, 

de tabaco e de outras drogas é prejudicial para a 

saúde.  

 

 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 

Compreender que os seres vivos dependem uns dos 

outros, nomeadamente através de relações 

alimentares, e do meio físico, reconhecendo a 

importância da preservação da Natureza.  

 

 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Respeitador da diferença/ do outro 

(A, B, E, F,H) 

 

 

Reconhecer que os seres vivos se reproduzem e que 

os seus descendentes apresentam características 

semelhantes aos progenitores, mas também 

diferem em algumas delas. 

 

 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Respeitador da diferença/ do outro 

(A, B, E, F,H) 

 

 

Relacionar fatores do ambiente (ar, luz, 

temperatura, água, solo) com condições 

 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 



indispensáveis a diferentes etapas da vida das 

plantas e dos animais, a partir da realização de 

atividades experimentais. 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 

Localizar, no planisfério ou no globo terrestre, as 

principais formas físicas da superfície da Terra 

(continentes, oceanos, cadeias montanhosas, rios, 

florestas, desertos).  

 

 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 

 

Distinguir formas de relevo (diferentes elevações, 

vales e planícies) e recursos hídricos (cursos de 

água, oceano, lagos, lagoas,etc.), do meio local, 

localizando-os em plantas ou mapas de grande 

escala.  

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 

Identificar os diferentes agentes erosivos (vento, 

águas correntes, ondas, precipitação, etc.), 

reconhecendo que dão origem a diferentes 

paisagens à superfície da Terra.  

 

 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 

Relacionar os movimentos de rotação e translação 

da Terra com a sucessão do dia e da noite e a 

existência de estações do ano. 

 

 

 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Compreender, recorrendo a um modelo, que as 

fases da Lua resultam do seu movimento em torno 

da Terra e dependem das posições relativas da 

Terra e da Lua em relação ao Sol. 

 

 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 

Utilizar instrumentos de medida para orientação e 

localização no espaço de elementos naturais e 

humanos do meio local e da região onde vive, tendo 

como referência os pontos cardeais.  

 

 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 

Distinguir as diferenças existentes entre sólidos, 

líquidos e gases. 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 



Identificar a existência de transformações 

reversíveis (condensação, evaporação, solidificação, 

dissolução, fusão). 

 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 

 

Tecnologia 

  

(Regime 

presencial, 

misto e à 

distância 

25%) 

 

Comparar o comportamento da luz no que respeita 

à linearidade da sua propagação em diferentes 

materiais (transparentes, translúcidos e opacos). 

 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

Estabelecer uma relação de causa-efeito decorrente 

da aplicação de uma força sobre um objeto e do 

movimento exercido sobre o mesmo em diferentes 

superfícies. 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

Manusear operadores tecnológicos (elásticos, 

molas, interruptor, alavanca, roldana, etc.) de 

acordo com as suas funções, princípios e relações.  

 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

Reconhecer o efeito das forças de atração e 

repulsão na interação entre magnetes.  

 

 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

Utilizar informações e simbologias como linguagem 

específica da tecnologia. 

 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 

 

Sociedade 

Natureza 

Tecnologia 

  

(Regime 

presencial, 

misto e à 

distância 

25%) 

 

Distinguir diferentes formas de interferência do 

Oceano na vida humana (clima, saúde, alimentação, 

etc.).  

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 

Reconhecer o modo como as modificações 

ambientais (desflorestação, incêndios, 

assoreamento, poluição) provocam desequilíbrios 

nos ecossistemas e influenciam a vida dos seres 

vivos(sobrevivência, morte e migração) e da 

sociedade. 

 

 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, 

J) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 



Identificar um problema ambiental ou social 

existente na sua comunidade (resíduos sólidos 

urbanos, poluição, pobreza, desemprego, exclusão 

social, etc.), propondo soluções de resolução. 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, 

J) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 

 

Identificar diferenças e semelhanças entre o 

passado e o presente de um lugar quanto a aspetos 

naturais, sociais, culturais e tecnológicos.  

 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, 

J) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

Reconhecer as potencialidades da internet, 

utilizando as tecnologias de informação e da 

comunicação com segurança e respeito, mantendo 

as informações pessoais em sigilo.  

 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, 

J) 

 

 

Reconhecer o papel dos media na informação sobre 

o mundo atual.  

 

 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, 

J) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 

 

Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer 

inferências, comprovar resultados e saber 

comunicá-los, reconhecendo como se constrói o 

conhecimento. 

 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J)  

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, 

J) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

Ano Letivo 2020-2021 

 

Critérios de Avaliação de Inglês – 3º Ano – Regime de Ensino Presencial / Misto e à Distância 

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Regime presencial e misto 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Regime à distância 

 
 
 
 
 

Oralidade 
 

(Regime 
presencial e 
Misto 40%) 

 
(Regime à 
Distância 

30%) 
 

 
 

 
 

Compreensão oral 
- Compreender palavras e expressões muito 

simples, comunicadas de forma clara e 

pausada. 

- Identificar sons e entoações diferentes na 

língua inglesa por comparação com a 

língua materna. 

- Identificar ritmos em rimas, lengalengas e 

canções em gravações áudio e 

audiovisuais. 

- Reconhecer o alfabeto em inglês. 

- Acompanhar a sequência de histórias 

conhecidas, muito simples e curtas, com 

apoio visual/audiovisual.  

Criativo  
(A, C, D, J)  
 

- Observação direta com 

grelha de observação 

- Fichas de trabalho 

- Avaliação sumativa: 

Listening tests 

- Fichas de trabalho 

- Avaliação sumativa: 

Listening tests 

Interação / Produção oral 
- Fazer perguntas, dar respostas sobre 

aspetos pessoais.  

- Interagir com o professor, utilizando 

expressões/frases muito simples, tais como 

formas de cumprimentar, despedir-se, 

agradecer, responder sobre identificação 

pessoal e preferências pessoais. 

Indagador/ Investigador  
(C, D, F, H, I)  

 

- Observação direta com 

grelha de observação 

- Role plays / trabalhos de 

grupo  

- Avaliação sumativa: Show 

and Tell / Speaking tests 

- Observação direta com 

grelha de observação 

- Role plays / trabalhos 

de grupo 

- Avaliação sumativa: 

Show and Tell / Speaking 

tests 

 
Escrita 

 
(Regime 

presencial e 
Misto 40%) 

 

Compreensão escrita 
- Identificar vocabulário familiar 

acompanhado por imagens.  

- Compreender pequenas frases com 

vocabulário conhecido.  

- Desenvolver a literacia conhecendo o 

alfabeto em inglês.  

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  
 

- Observação direta com 

grelha de observação 

- Fichas de trabalho 

- Exercícios de leitura em 

voz alta 

- Avaliação sumativa: 

Written tests 

- Fichas de trabalho 

- Exercícios de leitura em 

voz alta 

- Avaliação sumativa: 

Written tests 



 
 
 

(Regime à 
Distância 

50%) 
 
 
 

 
 

- Fazer exercícios de leitura (silenciosa/em 

voz alta) de palavras acompanhadas de 

imagens para assimilar combinações de 

sons e de letras mais frequentes.  

- Desenvolver a numeracia em língua 

inglesa, realizando atividades 

interdisciplinares com Matemática.  

Interação escrita 
- Preencher um formulário (online ou em 

formato papel) muito simples com 

informação pessoal.  

- Responder a um email, chat ou mensagem 

de forma muito simples. 

Sistematizador /Organizador  
(A, B, C, I, J) 

- Observação direta com 

grelha de observação 

- Fichas de trabalho 

- Avaliação sumativa: 

Written tests 

 

- Fichas de trabalho 

- Avaliação sumativa: 

Written tests / Trabalho 

de projeto 

Atitudes 
 

(Regime 
presencial e 
Misto 20%) 

 
(Regime à 
Distância 

20%) 
 

- Trabalhar e colaborar de forma construtiva 

em pares e grupos.  

- Utilizar a literacia tecnológica para 

comunicar e aceder ao saber em contexto. 

- Pensar criticamente, relacionando e 

integrando. 

- Relacionar conhecimentos de forma a 

desenvolver a criatividade em contexto. 

- Comportamento, interesse, 

responsabilidade, realização de trabalho de 

casa, pontualidade e assiduidade. 

Responsável/ Autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 

- Observação direta com 

grelha de observação 

 

- Ficha de autoavaliação 

- Observação direta com 

grelha de observação 

 

- Ficha de autoavaliação 

 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS 
A Linguagens e Textos    

B Informação e Comunicação 

C Raciocínio e Resolução de Problemas 
D Pensamento Crítico e Pensamento 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     

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

Critérios de Avaliação para Português – 3º Ano 

Regime presencial, misto e à distância 

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Regime presencial e misto 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Regime à distância 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oralidade 
 
 

(Regime 
presencial e 
misto 20%) 

 
 

(Regime à 
distância 

30%) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Compreensão  

 Intervenções/ 

participações orais  

(40%) 
 

 Apresentação de 
trabalhos  

(30%) 

 
 Dramatizações 

(30%) 

 

 Intervenções/ 

participações orais  

(50%) 
 

 Apresentação de 
trabalhos  

(40%) 

 
 Dramatizações 

(10%) 
 

 

 

Interpretar o essencial de discursos 

orais sobre temas conhecidos. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

Identificar, organizar e registar 

informação relevante em função dos 

objetivos de escuta. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Sistematizador/ organizado 

(A, B, C, I, J) 

Fazer inferências, esclarecer dúvidas, 

identificar diferentes intencionalidades 

comunicativas. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Criativo (A, C, D, J) 

Expressão  

Falar com clareza e articular de modo 

adequado as palavras. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Criativo (A, C, D, J) 

Gerir adequadamente a tomada de vez 

na comunicação oral, com respeito 

pelos princípios da cooperação e da 

cortesia; 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

Respeitador da diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 

Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 



 
 
 

Criativo (A, C, D, J) 

Usar a palavra com propriedade para 

expor conhecimentos e apresentar 

narrações. 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Planear, produzir e avaliar os seus 

próprios textos orais. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

Criativo (A, C, D, J) 

Detetar semelhanças e diferenças entre 

o texto oral e o texto escrito. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Leitura 
 
 

(Regime 
presencial e 
misto 30%) 

 
 

(Regime à 
distância 

30%) 

Ler textos com características narrativas 

e descritivas, associados a diferentes 

finalidades (informativas, lúdicas, 

estéticas). 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Leitor 

(A, B, C, D, F, H, I) 

 

 

 

 

 

 

 

 Fichas sumativas 

(40%) 
 

 Fichas de leitura/ 
de trabalho 
(40%) 

 
 Exercícios de 

leitura em voz 
alta  
(20%) 

 

 Fichas sumativas 

(20%) 
 

 Fichas de leitura/ 
de trabalho 
(40%) 

 
 Exercícios de 

leitura em voz 
alta  
(40%) 

 

Distinguir nos textos características da 

notícia, da carta, do convite e da banda 

desenhada (estruturação, finalidade). 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Questionador (A, F, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Ler textos com entoação e ritmo 

adequados. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Leitor 

(A, B, C, D, F, H, I) 

Criativo (A, C, D, J) 

Realizar leitura silenciosa e autónoma. Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Leitor 

(A, B, C, D, F, H, I) 

Mobilizar as suas experiências e saberes 

no processo de construção de sentidos 

do texto. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Questionador (A, F, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 



Leitor 

(A, B, C, D, F, H, I) 

Criativo (A, C, D, J) 

Identificar o tema e o assunto do texto 

ou de partes do texto. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Questionador (A, F, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

Leitor 

(A, B, C, D, F, H, I) 

 

Educação 
Literária 

 
 

(Regime 
presencial e 
misto 15%) 

 
 

(Regime à 
distância 

20%) 

 Ouvir ler obras literárias e textos da 

tradição popular. 
 Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado(A, B, G, I, J) 
 

 

 

 

 Trabalhos 
individuais/ a 
pares/de grupo 
(ficha de leitura; 
apresentação de 
liros, biografias 
de autores…) 

(50%) 

 

 Intervenções/ 

participações orais 

(25%) 
 
 

 

 Exercícios de 
leitura em voz 
alta  
(25%) 

 

 Trabalhos 
individuais/ a 
pares/de grupo 
(ficha de leitura; 
apresentação de 
liros, biografias 
de autores…) 

(30%) 

 

 Intervenções/ 

participações orais 

(35%) 
 
 

 

 Exercícios de 
leitura em voz 
alta  
(35%) 

 

 Ler integralmente narrativas, 

poemas e texto dramático, por 

iniciativa própria ou de outrem. 

 Comunicador  

(A, B, D, E, H) 

 Leitor(A, B, C, D, F, H, I) 
 

 Antecipar o(s) tema(s) com base 

em noções elementares de género 

(contos de fada, lengalengas, 

poemas, etc.) em elementos do 

paratexto e em textos visuais 

(ilustrações). 

 Indagador/ Investigador(C, D, F, H, I) 

 Criativo(A, C, D,J) 

 Responsável/ autónomo(C, D, E, F, G, I, J) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

 Compreender textos narrativos, 

poéticos e dramáticos, escutados 

ou lidos. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

 Ler poemas em público, com 

segurança. 
 Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

 Comunicador  

(A, B, D, E, H) 
Leitor(A, B, C, D, F, H, I) 

 Fazer a leitura dramatizada de  Comunicador  



obras literárias. (A, B, D, E, H) 

 Leitor(A, B, C, D, F, H, I) 

 Manifestar ideias, sentimentos e 

pontos de vista suscitados pelas 

histórias ouvidas ou lidas.  

 Comunicador 

(A, B, D, E,H) 

 Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 Apresentar obras literárias em 

público, através da leitura de 

poemas e da representação de 

textos dramáticos. 

 Comunicador  

(A, B, D, E, H) 

 Leitor(A, B, C, D, F, H, I) 

 Desenvolver um projeto de leitura 

que implique seleção de obras, a 

partir de preferências do aluno 

previamente discutidas em aula. 

 Indagador/ Investigador(C, D, F, H, I) 

 Criativo(A, C, D,J) 

 Responsável/ autónomo(C, D, E, F, G, I, J) 

 Crítico/Analítico(A, B, C, D, G) 

 Comunicador(A, B, D, E, H) 

 Leitor(A, B, C, D, F, H, I)  

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado(A, B, G, I,J) 
 

Escrita 
 
 

(Regime 
presencial e 
misto 20%) 

 
 

(Regime à 
distância 

10%) 

 Indicar as diferentes possibilidades 

de representar graficamente os 

fonemas para as relações fonema–

grafema e grafema–fonema mais 

frequentes. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado(A, B, G, I,J) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 

 

 Fichas sumativas 

(40%) 
 

 Trabalhos 

individuais e de 

grupo (ditados, 

questionários, 

textos…) 

(60%) 

 Fichas sumativas 

(20%) 
 

 Trabalhos 

individuais e de 

grupo (ditados, 

questionários, 

textos…) 

(80%) 
 

 

 

 

 Registar e organizar ideias na 

planificação de textos estruturados 

com introdução, desenvolvimento 

e conclusão. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado(A, B, G, I,J) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Redigir textos com utilização 

correta das formas de 

representação escrita (grafia, 

pontuação e translineação, 

configuração gráfica e sinais 

auxiliares da escrita). 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado(A, B, G, I,J) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Avaliar os próprios textos com 

consequente aperfeiçoamento. 
 Conhecedor/ sabedor/ culto/ 



informado(A, B, G, I,J) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Escrever textos de géneros 

variados, adequados a finalidades 

como narrar e informar, em 

diferentes suportes. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado(A, B, G, I,J) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 Exprimir opiniões e fundamentá-

las. 
 Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado(A, B, G, I,J) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 

 Recriar pequenos textos. 
 Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado(A, B, G, I,J) 

 Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

Gramática 
 
 

(Regime 
presencial e 
misto 15%) 

 
 

(Regime à 
distância 

10%) 

 Distinguir sílaba tónica de átona e 

acento prosódico de acento 

gráfico. 

 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 Testes sumativos 

(40%) 

 Exercícios/ jogos e 

desafios gramaticais 

(orais; escritos) 

(60%) 

 

 Testes sumativos 

(20%) 

 Exercícios/ jogos e 

desafios gramaticais 

(orais; escritos) 

(80%) 

 

 Identificar a classe das palavras: 

determinante (possessivo e 

demonstrativo), quantificador 

numeral e advérbio. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J)   
 

 Conjugar verbos regulares e 

irregulares no presente, no 

pretérito perfeito e no futuro do 

modo indicativo. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

 (A, B, G, I, J)   

 Utilizar apropriadamente os 

tempos verbais para exprimir 

anterioridade, posterioridade e 

simultaneidade 

 Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 
 

 Manipular diferentes processos 

para expressar noções de grau 

numa frase, tendo em conta os 

seus valores. 

 

 Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 Reconhecer a frase a partir dos 

seus grupos constituintes (grupo 

nominal e grupo verbal) e das 

funções sintáticas centrais (sujeito 

 

 Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 



e predicado). 

 

 Distinguir tipos de frase e o valor 

afirmativo ou negativo dos 

enunciados. 

 Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 Recorrer de modo intencional e 

adequado a 

conectoresdiversificados, em 

textos orais e escritos. 

 Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 Usar frases complexas para 

exprimir sequências ([tão] que, 

para que) 

 Sistematizador/ organizador  

(A, B, C, I, J) 

 Depreender o significado de 

palavras a partir da sua análise e a 

partir das múltiplas relações que 

podem estabelecer entre si. 

 Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 Deduzir significados de palavras 

e/ou expressões que não 

correspondam ao sentido literal. 

 Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 Conhecer a família de palavras 

como modo de organização do 

léxico. 

 Sistematizador/ organizador  

(A, B, C, I, J) 

 Mobilizar adequadamente as 

regras de ortografia. 

 Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

Ano Letivo 2020-2021 

 

Critérios de Avaliação de Inglês – 4º Ano – Regime de Ensino Presencial / Misto e à Distância 

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Regime presencial e misto 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Regime à distância 

Oralidade 
 

(Regime 
presencial e 
Misto 50%) 

 
(Regime à 
Distância 

40%) 
 
 

Compreensão oral 
- Compreender palavras e expressões muito 

simples, comunicadas de forma clara e pausada 

num contexto familiar e com apoio visual 

- Entender instruções simples para completar 

pequenas tarefas 

- Acompanhar a sequência de pequenas histórias 

conhecidas com apoio visual/audiovisual 

- Identificar palavras e expressões em rimas, 

lengalengas e canções  

Criativo / Autónomo/ Responsável 
(A, C, D, E, F, J)  
 

- Observação direta com 

grelha de observação 

- Fichas de trabalho 

- Avaliação sumativa: 

Listening tests 

- Fichas de trabalho 

- Avaliação sumativa: 

Listening tests 

Interação / Produção oral 
- Utilizar formas de tratamento adequadas 

quando se dirige ao professor ou colegas  

- Perguntar e responder sobre temas 

previamente apresentados 

- Interagir com o professor e/ou colegas em 

situações simples e organizadas previamente 

- Participar numa conversa com troca simples de 

informação sobre temas familiares 

- Comunicar informação pessoal elementar  

- Expressar-se com vocabulário simples, em 

situações previamente organizadas 

- Dizer rimas, lengalengas e cantar 

- Indicar o que é, ou não capaz de fazer 

- Preparar, repetir e memorizar uma 

apresentação oral como forma de ganhar 

confiança e apresentar uma atividade Show & 

Tell à turma ou outros elementos da 

comunidade educativa 

Indagador/ Investigador  
(C, D, E, F, H, I)  

 

- Observação direta com 

grelha de observação 

- Role plays / trabalhos de 

grupo  

- Avaliação sumativa: Show 

and Tell / Speaking tests 

- Observação direta com 

grelha de observação 

- Role plays / trabalhos de 

grupo 

- Avaliação sumativa: Show 

and Tell / Speaking tests 



 
 

Escrita 
 

(Regime 
presencial e 
Misto 50%) 

 
(Regime à 
Distância 

60%) 
 

 
 

Compreensão escrita 
- Identificar vocabulário familiar acompanhado 

por imagens 

- Ler pequenas histórias ilustradas com 

vocabulário conhecido 

- Compreender instruções muito simples com 

apoio visual  

- Desenvolver a literacia, fazendo exercício de 

rima e sinonímia 

- Desenvolver a numeracia, realizando atividades 

interdisciplinares com a Matemática e o Estudo 

do Meio 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, E, G)  
 

- Observação direta com 

grelha de observação 

- Fichas de trabalho 

- Exercícios de leitura em 

voz alta 

- Avaliação sumativa: 

Written tests 

- Fichas de trabalho 

- Exercícios de leitura em 

voz alta 

- Avaliação sumativa: 

Written tests 

Interação / Produção escrita 
- Preencher um formulário (online ou em 

formato papel) muito simples com informação 

pessoal básica 

- Responder a um email, chat ou mensagem de 

forma simples 

- Legendar sequências de imagens 

- Preencher espaços lacunares em textos muito 

simples com palavras dadas 

- Escrever sobre si próprio de forma muito 

elementar 

- Escrever sobre as suas preferências de forma 

muito simples 

Sistematizador /Organizador  
(A, B, C, D, E, I, J) 

- Observação direta com 

grelha de observação 

- Fichas de trabalho 

- Avaliação sumativa: 

Written tests 

- Ficha de autoavaliação 

- Fichas de trabalho 

- Avaliação sumativa: 

Written tests / Trabalho de 

projeto 

- Ficha de autoavaliação 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS 
A Linguagens e Textos                                             
B Informação e Comunicação 

C Raciocínio e Resolução de Problemas  
D Pensamento Crítico e Pensamento 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     

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICA – 4º Ano 

Ano Letivo 2020-2021 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

NÚMEROS E 

OPERAÇÕES 

35% 

Ler e representar números no sistema de numeração 
decimal até à centena de milhar, identificar o valor 
posicional de um algarismo e relacionar os valores das 
diferentes ordens e classes.  

Revela muita dificuldade na 
leitura e escrita de 
números. 
Revela muita dificuldade na 
identificação do valor 
posicional dos algarismos. 

Revela alguma facilidade  
na leitura e escrita de 
números. 
Revela alguma facilidade na 
identificação do valor 
posicional dos algarismos. 

Revela facilidade na leitura 
e escrita de números. 
Revela facilidade na 
identificação do valor 
posicional dos algarismos. 

Revela muita facilidade 
na leitura e escrita de 
números. 
Revela muita facilidade na 
identificação do valor 
posicional dos algarismos. 

Comparar e ordenar números naturais, realizar estimativas 
do resultado de operações e avaliar a sua razoabilidade. 

Revela muita dificuldade 
em comparar e ordenar 
números e na realização de 
estimativas. 

Revela alguma facilidade 
em comparar e ordenar 
números e na realização de 
estimativas. 

Revela facilidade em 
comparar e ordenar 
números e na realização de 
estimativas. 

Revela muita facilidade em 
comparar e ordenar 
números e na realização de 
estimativas assim como da 
sua razoabilidade. 

Reconhecer relações numéricas e propriedades das 
operações e utilizá-las em situações de cálculo. 

Revela muita dificuldade 
em reconhecer relações 
numéricas e propriedades 
das operações. 

Revela alguma facilidade 
em reconhecer relações 
numéricas e propriedades 
das operações. 

Revela facilidade em 
reconhecer relações 
numéricas e propriedades 
das operações. 

Revela muita facilidade em 
reconhecer relações 
numéricas e propriedades 
das operações e usa-as em 
seu proveito. 

Reconhecer e memorizar factos básicos da multiplicação e 
da divisão. 

Revela muita dificuldade 
em reconhecer e 
memorizar factos básicos 
da multiplicação e divisão. 

Revela alguma facilidade 
em reconhecer e 
memorizar factos básicos 
da multiplicação e divisão. 

Revela facilidade em 
reconhecer e memorizar 
factos básicos da 
multiplicação e divisão. 

Revela muita facilidade em 
reconhecer e memorizar 
factos básicos da 
multiplicação e divisão. 

Calcular com números racionais não negativos na 
representação decimal, recorrendo ao cálculo mental e a 
algoritmos. 

Revela muita dificuldade no 
cálculo mental e na 
aplicação de algoritmos.  

Revela alguma facilidade 
no cálculo mental e na 
aplicação de algoritmos.   

Revela facilidade no cálculo 
mental e na aplicação de 
algoritmos. 

Revela muita facilidade no 
cálculo mental e na 
aplicação de algoritmos. 

Representar números racionais não negativos na forma de 
fração, decimal e percentagem, estabelecer relações entre 
as diferentes representações e utilizá-los em diferentes 
contextos, matemáticos e não matemáticos.  

Revela muita dificuldade na 
representação de números 
na forma de fração e na sua 
compreensão. 

Revela alguma facilidade na 
representação de números 
na forma de fração e na 
sua compreensão. 

Revela facilidade na 
representação de números 
na forma de fração e na 
sua compreensão. 

Revela muita facilidade na 
representação de números 
na forma de fração e na 
sua compreensão e utiliza-
os em diferentes contextos. 

Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas 
com números racionais não negativos, em contextos 
matemáticos e não matemáticos, e avaliar a plausibilidade 
dos resultados.  

Revela muita dificuldade na 
resolução de situações 
problemáticas. 

Revela alguma facilidade na 
resolução de situações 
problemáticas. 

Revela facilidade na 
resolução de situações 
problemáticas.  

Revela muita facilidade na 
resolução de situações 
problemáticas e avalia a 
plausibilidade dos 
resultados. 

Reconhecer regularidades em sequências e em tabelas 
numéricas, e formular e testar conjeturas. 

Revela muita dificuldade 
em identificar 
regularidades. 

Revela alguma facilidade 
em identificar 
regularidades. 

Revela facilidade em 
identificar regularidades. 

Revela muita facilidade em 
identificar regularidades e 
formula conjeturas. 

Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e 
explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, 

Revela muita dificuldade 
no raciocínio e em se 

Revela alguma facilidade 
no raciocínio e em se 

Revela facilidade no 
raciocínio e em se exprimir 

Revela muita facilidade no 
raciocínio e em se exprimir 



recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 
matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia). 

exprimir usando ideias 
matemáticas. 

exprimir usando ideias 
matemáticas. 

usando ideias matemáticas. usando ideias matemáticas 
de forma segura. 

Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 
papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios 
da atividade humana e social. 

Revela pouco interesse 
pela matemática. 

Revela algum interesse 
pela matemática. 

Revela interesse pela 
matemática. 

Revela muito interesse pela 
matemática e valoriza o 
seu papel em outras 
ciências. 

Desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o 
próprio trabalho e regular a sua aprendizagem. 

Revela pouca confiança nas 
suas capacidades. 

Revela alguma confiança 
nas suas capacidades. 

Revela confiança nas suas 
capacidades. 

Revela muita confiança nas 
suas capacidades e analisa 
o seu próprio trabalho de 
forma critica. 

Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar 
com situações que envolvam a Matemática no seu 
percurso escolar e na vida em sociedade. 

Revela pouca persistência e 
autonomia em situações 
que envolvam a 
matemática.  

Revela alguma  persistência 
e autonomia em situações 
que envolvam a 
matemática. 

Revela persistência e 
autonomia em situações 
que envolvam a 
matemática. 

Revela muita persistência e 
autonomia em situações 
que envolvam a 
matemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOMETRIA E 

MEDIDA 

35% 

Desenhar e descrever a posição de polígonos (triângulos, 
quadrados, retângulos, pentágonos e hexágonos) 
recorrendo a coordenadas, em grelhas quadriculadas. 

Revela muita dificuldade 
em desenhar polígonos 
recorrendo a coordenadas. 

Revela alguma facilidade 
em desenhar polígonos 
recorrendo a coordenadas.  

Revela facilidade em 
desenhar polígonos 
recorrendo a coordenadas. 

Revela muita facilidade em 
desenhar polígonos 
recorrendo a coordenadas 
e descreve a sua posição. 

Identificar ângulos em polígonos e distinguir diversos tipos 
de ângulos (reto, agudo, obtuso, raso). 

Revela muita dificuldade na 
identificação de ângulos. 

Revela alguma facilidade na 
identificação de ângulos, 
mas nem sempre os 
identifica a todos. 

Revela facilidade na 
identificação de ângulos e 
identifica-os a todos. 

Revela muita facilidade na 
identificação de ângulos e 
relaciona-os. 

Identificar propriedades de figuras planas e de sólidos 
geométricos e fazer classificações, justificando os critérios 
utilizados. 

Revela muita dificuldade na 
identificação de 
propriedades de figuras 
planas e de sólidos 
geométricos. 

Revela alguma facilidade na 
identificação de 
propriedades de figuras 
planas e de sólidos 
geométricos.  

Revela facilidade na 
identificação de 
propriedades de figuras 
planas e de sólidos 
geométricos e classifica-os. 

Revela muita facilidade na 
identificação de 
propriedades de figuras 
planas e de sólidos 
geométricos, classifica-os e 
justifica os critérios usados. 

Medir comprimentos, áreas, volumes, capacidades e 
massas, utilizando e relacionando as unidades de medida 
do SI e fazer estimativas de medidas, em contextos 
diversos 

Revela muita dificuldade 
em determinar diferentes 
medidas. 

Revela alguma facilidade 
em determinar diferentes 
medidas. 

Revela facilidade em 
determinar diferentes 
medidas e relaciona-as 
entre si.  

Revela muita facilidade em 
determinar diferentes 
medidas, relaciona-as entre 
si e faz estimativas. 

Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas 
envolvendo grandezas e propriedades das figuras 
geométricas no plano e no espaço, em contextos 
matemáticos e não matemáticos, e avaliar a plausibilidade 
dos resultados. 

Revela muita dificuldade na 
resolução de situações 
problemáticas envolvendo 
geometria no plano e no 
espaço. 

Revela alguma facilidade na 
resolução de situações 
problemáticas envolvendo 
geometria no plano e no 
espaço.  

Revela facilidade na 
resolução de situações 
problemáticas envolvendo 
geometria no plano e no 
espaço em contextos 
matemáticas e não 
matemáticos. 

Revela muita facilidade na 
resolução de situações 
problemáticas envolvendo 
geometria no plano e no 
espaço em contextos 
matemáticas e não 
matemáticos e avalia a sua 
plausibilidade. 

Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e 
explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, 
recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 
matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia). 

Revela muita dificuldade 
no raciocínio e em se 
exprimir usando ideias 
matemáticas. 

Revela alguma facilidade 
no raciocínio e em se 
exprimir usando ideias 
matemáticas. 

Revela facilidade no 
raciocínio e em se exprimir 
usando ideias matemáticas. 

Revela muita facilidade no 
raciocínio e em se exprimir 
usando ideias matemáticas 
de forma segura. 

Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu Revela pouco interesse Revela algum interesse Revela interesse pela Revela muito interesse pela 



papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios 
da atividade humana e social. 

pela matemática. pela matemática. matemática. matemática e valoriza o 
seu papel em outras 
ciências. 

Desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o 
próprio trabalho e regular a sua aprendizagem. 

Revela pouca confiança nas 
suas capacidades. 

Revela alguma confiança 
nas suas capacidades. 

Revela confiança nas suas 
capacidades e nos seus 
conhecimentos. 

Revela muita confiança nas 
suas capacidades, nos seus 
conhecimentos e analisa o 
seu próprio trabalho de 
forma critica. 

Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar 
com situações que envolvam a Matemática no seu 
percurso escolar e na vida em sociedade. 

Revela pouca persistência e 
autonomia em situações 
que envolvam a 
matemática.  

Revela alguma persistência 
e autonomia em situações 
que envolvam a 
matemática. 

Revela persistência e 
autonomia em situações 
que envolvam a 
matemática. 

Revela muita persistência e 
autonomia em situações 
que envolvam a 
matemática. 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO 

E 

TRATAMENTO 

DE DADOS 

30% 

Analisar e interpretar informação de natureza estatística 
representada de diversas formas. 

Revela muita dificuldade na 
interpretação de dados.  

Revela alguma facilidade na 
interpretação de dados.   

Revela facilidade na 
interpretação de dados e 
analisa-os. 

Revela muita facilidade na 
interpretação de dados 
representados de 
diferentes maneiras e 
analisa-os. 

Reconhecer e dar exemplos de acontecimentos certos e 
impossíveis, e acontecimentos possíveis (prováveis e pouco 
prováveis). 

Revela muita dificuldade na 
distinção de 
acontecimentos certos e 
impossíveis. 

Revela alguma facilidade na 
distinção de 
acontecimentos certos e 
impossíveis. 

Revela facilidade na 
distinção de 
acontecimentos certos e 
impossíveis, prováveis e 
improváveis.  

Revela muita facilidade na 
distinção de 
acontecimentos certos e 
impossíveis, prováveis e 
improváveis e dá exemplos. 

Resolver problemas envolvendo a organização e 
tratamento de dados em contextos familiares variados. 

Revela muita dificuldade  
na resolução de problemas. 

Revela alguma facilidade na 
resolução de problemas.  

Revela facilidade na 
resolução de problemas em 
contextos variados. 

Revela muita facilidade na 
resolução de problemas em 
contextos variados. 

Planear e conduzir investigações usando o ciclo da 
investigação estatística (formular questões, escolher 
métodos de recolha de dados, selecionar formas de 
organização e representação de dados, analisar e concluir). 

Revela muita dificuldade no 
uso de métodos de 
investigação.  

Revela alguma facilidade 
no uso de métodos de 
investigação.   

Revela facilidade no uso de 
métodos de investigação e 
escolhe métodos de 
recolha de dados. 

Revela muita facilidade no 
uso de métodos de 
investigação, escolhe 
métodos de recolha de 
dados, analisa-os e tira 
conclusões. 

Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, 
utilizando linguagem própria da estatística, baseando-se 
nos dados recolhidos e tratados. 

Revela muita dificuldade na 
comunicação de raciocínios 
estatísticos.  

Revela alguma facilidade na 
comunicação de raciocínios 
estatísticos. 

Revela facilidade na 
comunicação de raciocínios 
estatísticos. 

Revela muita facilidade na 
comunicação de raciocínios 
estatísticos, baseando-se 
nos dados tratados. 

Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 
papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios 
da atividade humana e social. 

Revela pouco interesse 
pela matemática. 

Revela algum interesse 
pela matemática. 

Revela interesse pela 
matemática. 

Revela muito interesse pela 
matemática e valoriza o 
seu papel em outras 
ciências. 

Desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o 
próprio trabalho e regular a sua aprendizagem. 

Revela pouca confiança nas 
suas capacidades. 

Revela alguma confiança 
nas suas capacidades. 

Revela confiança nas suas 
capacidades e nos seus 
conhecimentos. 

Revela muita confiança nas 
suas capacidades, nos seus 
conhecimentos e analisa o 
seu próprio trabalho de 
forma critica. 

Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar 
com situações que envolvam a Matemática no seu 
percurso escolar e na vida em sociedade. 

Revela pouca persistência e 
autonomia em situações 
que envolvam a 
matemática.  

Revela alguma  persistência 
e autonomia em situações 
que envolvam a 
matemática. 

Revela persistência e 
autonomia em situações 
que envolvam a 
matemática. 

Revela muita persistência e 
autonomia em situações 
que envolvam a 
matemática. 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

Critérios de Avaliação 

Estudo do Meio - 4º Ano 

Ano Letivo 2020-2021 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Ensino presencial e 
misto 

Ensino à distância 

 
 
  Sociedade 
       25% 
 
    
 
 
 
 

 

 

Construir um friso cronológico com os factos e as datas 

relevantes da História de Portugal, destacando a 

formação de Portugal, a época da expansão marítima, o 

período filipino e a Restauração, a implantação da 

República e o 25 de Abril. 

 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado  

(A, B, G, I, J)  

 

Fichas sumativas 

40% 
 

 

 

 

 

 

Trabalhos de aula 
(projetos, 

apresentação de 
trabalhos, intervenções 

orais…)                       
60% 

 

 

Fichas sumativas 

(30%) 

 

Trabalhos individuais 

(fichas de trabalho; 

questões de aula; 

pesquisas…) 

 (30%) 

 

Projetos e Trabalhos de 

Grupo 

(20%) 

 

Intervenções orais e 

escritas 

 (20%) 

 

Conhecer personagens e aspetos da vida em sociedade 

relacionados com os factos relevantes da história de 

Portugal, com recurso a fontes documentais. 

Relacionar a Revolução do 25 de Abril de 1974 com a 

obtenção de liberdades e direitos. 

 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

Reconhecer a importância da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos para a construção de uma sociedade 

mais justa. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Conhecer o número de Estados pertencentes à União 

Europeia, localizando alguns estados-membros num 

mapa da Europa. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Reconhecer a existência de fluxos migratórios, 

temporários ou de longa duração, identificando causas 

e consequências para os territórios envolvidos. 

                          Criativo 

          (A, C, D, J) 



 
 

Natureza 
25% 

 

 

 

 
 

Descrever, de forma simplificada, e com recurso a 

representações, os sistemas digestivo, respiratório, 

circulatório, excretor e reprodutivo, reconhecendo que 

o seu bom funcionamento implica cuidados específicos.  

Conhecer algumas modificações biológicas e 

comportamentais que ocorrem na adolescência.  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

 

 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

Fichas sumativas 

40% 
 

 

 

 

Trabalhos de aula 
(projetos, 

apresentação de 
trabalhos, 

intervenções orais…)                       
60% 

 

Fichas sumativas 

(30%) 

 

Trabalhos individuais 

(fichas de trabalho; 

questões de aula; 

pesquisas…) 

 (30%) 

 

Projetos e Trabalhos de 

Grupo 

(20%) 

 

Intervenções orais e 

escritas 

(20%) 

Reconhecer mecanismos simples de defesa do 

organismo, por exemplo, a pele como primeira barreira 

de proteção e de prevenção de doenças. 

 

Recolher amostras de rochas e de solos agrupando-as 

de acordo com as suas propriedades (cor, textura, 

dureza, cheiro, permeabilidade) e exemplificar a sua 

aplicabilidade. 

 

Descrever diversos tipos de uso do solo da sua região 

(áreas agrícolas, florestais, industriais ou turísticas), 

comparando com os de outras regiões. 

 

 

Indagador/ Investigador 

                       (C, D, F, H, I) 

Reconhecer de que forma a atividade humana interfere 

no oceano (poluição, alterações nas zonas costeiras e 

rios, etc.) 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

 

 

 

 
Tecnologia  

25% 
 

 

 

 
 

Comparar diversos materiais, por exemplo, através dos 

circuitos elétricos, indicando se são isoladores ou 

condutores elétricos, e discutir as suas aplicações, bem 

como as regras de segurança na sua utilização.  

 

 

 

 

 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

 

 

 

 

Questionador 

 

 

 

Fichas sumativas 

40% 
 

 

 

 

Trabalhos de aula 
(projetos, 

apresentação de 
trabalhos, 

 

Fichas sumativas 

(30%) 

 

Trabalhos individuais 

(fichas de trabalho; 

questões de aula; 

pesquisas…) 

Identificar objetos tecnológicos (analógicos e digitais), 

utilizados no passado e no presente, relacionando-os 

com os materiais utilizados no seu fabrico, para 

constatar permanências e evoluções.  

 

Reconhecer a importância da evolução tecnológica para 

a evolução da sociedade, relacionando objetos, 

equipamentos e soluções tecnológicas com diferentes 



 

 

necessidades e problemas do quotidiano 

(previsão/mitigação da ocorrência de catástrofes 

naturais e tecnológicas, saúde, telecomunicações, 

transportes, etc.).  

(A, F, G, I, J) 

 

 

 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

intervenções orais…)                       
60% 

 

 

 (30%) 

 

Projetos e Trabalhos de 

Grupo 

(20%) 

 

Intervenções orais e 

escritas 

 (20%) 

Produzir soluções tecnológicas através da reutilização 

ou reciclagem de materiais (catavento, forno solar, 

etc.). 

 
 
 

 
 

Sociedade 
Natureza 

Tecnologia 
25% 

 

 

 

 

 
 

 

 

Reconhecer e valorizar o património natural e cultural - 

local, nacional, etc.- identificando na paisagem 

elementos naturais (sítios geológicos, espaços da Rede 

Natura, etc.) e vestígios materiais do passado (edifícios, 

pontes, moinhos e estátuas, etc.), costumes, tradições, 

símbolos e efemérides. 

 

 

 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

 

 

 

 

Fichas sumativas 

40% 
 

 

 

 

 

 

Trabalhos de aula 
(projetos, 

apresentação de 
trabalhos, 

intervenções orais…)                       
60% 

 

 

 

 

Fichas sumativas 

(30%) 

 

Trabalhos individuais 

(fichas de trabalho; 

questões de aula; 

pesquisas…) 

 (30%) 

 

Projetos e Trabalhos de 

Grupo 

(20%) 

 

Intervenções orais e 

Relacionar a distribuição espacial de alguns fenómenos 

físicos (relevo, clima, rede hidrográfica, etc.) com a 

distribuição espacial de fenómenos humanos 

(população, atividades económicas, etc.) a diferentes 

escalas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

 

Relacionar o aumento da população mundial e do 

consumo de bens com alterações na qualidade do 

ambiente (destruição de florestas, poluição, 

esgotamento de recursos, extinção de espécies, etc.), 

reconhecendo a necessidade de adotar medidas 

individuais e coletivas que minimizem o impacto 

negativo.  

 

Utilizar as tecnologias de informação e comunicação 

com segurança, respeito e responsabilidade, tomando 

consciência de que o seu uso abusivo gera dependência 



(jogos, redes sociais, etc.). 

 

escritas 

 (20%) 
Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer 

inferências, comprovar resultados e saber comunicá-

los, reconhecendo como se constrói o conhecimento. 

 

 

Autoavaliador (transversal às áreas) 

 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

Critérios de Avaliação 

Matemática- 4º Ano 

Ano Letivo 2020-2021 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Ensino presencial e 
misto 

Ensino à distância 

NÚMEROS E 

OPERAÇÕES 

35% 

Ler e representar números no sistema de numeração 

decimal até ao milhão, identificar o valor posicional de 

um algarismo e relacionar os valores das diferentes 

ordens e classes.  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, 

B, G, I, J) 

 Fichas sumativas 

(40%)               
 

 

 Trabalhos de 

aula 

(Apresentações/ 

participação na 

aula; Fichas de 

trabalho; 

Exercícios/jogos/ 

desafios com 

números e 

cálculo) 

(60%) 
 

 

 

 

 Fichas 

sumativas 

(30%)               
 

 

 Trabalhos de 

aula 

(Apresentaçõ

es/ 

participação 

na aula; 

Fichas de 

trabalho; 

Exercícios/jog

os/ desafios 

com números 

e cálculo) 

(70%) 
 

 

 

 

Comparar e ordenar números naturais, realizar 

estimativas do resultado de operações e avaliar a sua 

razoabilidade. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, 

B, G, I, J) 

Reconhecer relações numéricas e propriedades das 

operações e utilizá-las em situações de cálculo.  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A,B, G, I, J) 

Reconhecer e memorizar factos básicos da multiplicação 

e da divisão. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A,B, G, I, J) 

Calcular com números racionais não negativos na 

representação decimal, recorrendo ao cálculo mental e a 

algoritmos.  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A,B, G, I, J) 

Respeitador da diferença/ do outro (A, 

B, E, 

  F, H) 

Representar números racionais não negativos na forma 

de fração, decimal e percentagem, estabelecer relações 

entre as diferentes representações e utilizá-los em 

diferentes contextos, matemáticos e não matemáticos.  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A,B, G, I, J) 

Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas 

com números racionais não negativos, em contextos 

matemáticos e não matemáticos, e avaliar a 

plausibilidade dos resultados.  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A,B, G, I, J) 

Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

Reconhecer regularidades em sequências e em tabelas Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, 



numéricas, e formular e testar conjeturas.  J) 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e 

explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, 

recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 

matemática (convenções, notações, terminologia e 

simbologia). 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A,B, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, 

J)  

Participativo/ colaborador (B, C, D, E, 

F) 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 

papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios 

da atividade humana e social. 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, 

I, J) 

Autoavaliador (transversal às áreas) 

Criativo (A, C, D, J) 

Desenvolver confiança nas suas capacidades e 

conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o 

próprio trabalho e regular a sua aprendizagem. 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, 

I, J) 

Autoavaliador (transversal às áreas 

Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em 

lidar com situações que envolvam a Matemática no seu 

percurso escolar e na vida em sociedade. 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, 

I, J) 

Autoavaliador (transversal às áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRIA E 

MEDIDA 

35% 

Desenhar e descrever a posição de polígonos (triângulos, 

quadrados, retângulos, pentágonos e hexágonos) 

recorrendo a coordenadas, em grelhas quadriculadas.  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, 

B, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, 

J) 

 

 

 

 Fichas sumativas 

(40%)               
 

 

 Trabalhos de 

aula 

(Apresentações/ 

participação na 

aula; Fichas de 

trabalho; 

Exercícios/jogos/ 

desafios com 

números e 

cálculo) 

(60%) 
 

 

 

 

 Fichas 

sumativas 

(30%)               
 

 

 Trabalhos de 

aula 

(Apresentaçõ

es/ 

participação 

na aula; 

Fichas de 

trabalho; 

Exercícios/jog

os/ desafios 

com números 

Identificar ângulos em polígonos e distinguir diversos 

tipos de ângulos (reto, agudo, obtuso, raso).  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, 

B, G, I, J) 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Identificar propriedades de figuras planas e de sólidos 

geométricos e fazer classificações, justificando os critérios 

utilizados.  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, 

B, G, I, J) 

Medir comprimentos, áreas, volumes, capacidades e 

massas, utilizando e relacionando as unidades de medida 

do SI e fazer estimativas de medidas, em contextos 

diversos.  

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, 

B, G, I, J) 

Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas 

envolvendo grandezas e propriedades das figuras 

geométricas no plano e no espaço, em contextos 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A,B, G, I, J) 

Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 



matemáticos e não matemáticos, e avaliar a 

plausibilidade dos resultados.  

 

e cálculo) 

               (70%) 

Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e 

explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, 

recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 

matemática (convenções, notações, terminologia e 

simbologia). 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, 

B, G, I, J) 

Participativo/ colaborador (B, C, D, E, 

F) 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, 

I, J) 

Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 

papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios 

da atividade humana e social. 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, 

I, J) 

Autoavaliador (transversal às áreas) 

Criativo (A, C, D, J) 

Desenvolver confiança nas suas capacidades e 

conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o 

próprio trabalho e regular a sua aprendizagem. 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, 

I, J) 

Autoavaliador (transversal às áreas 

Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em 

lidar com situações que envolvam a Matemática no seu 

percurso escolar e na vida em sociedade. 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, 

I, J) 

Autoavaliador (transversal às áreas 

ORGANIZAÇÃO 

E 

TRATAMENTO 

DE DADOS 

30% 

Analisar e interpretar informação de natureza estatística 

representada de diversas formas. 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, 

B, G, I, J) 

Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 

 

 

 Fichas sumativas 

(40%)               
 

 

 Trabalhos de 

aula 

(Apresentações/ 

participação na 

aula; Fichas de 

trabalho; 

Exercícios/jogos/ 

desafios com 

números e 

cálculo) 

(60%) 

 

 

 

 Fichas 

sumativas 

(30%)               
 

 

 Trabalhos de 

aula 

(Apresentaçõ

es/ 

participação 

na aula; 

Fichas de 

trabalho; 

Exercícios/jog

os/ desafios 

Reconhecer e dar exemplos de acontecimentos certos e 

impossíveis, e acontecimentos possíveis (prováveis e 

pouco prováveis). 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, 

B, G, I, J) 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

Criativo (A, C, D, J) 

Resolver problemas envolvendo a organização e 

tratamento de dados em contextos familiares variados. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, 

B, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, 

J) 

 

Planear e conduzir investigações usando o ciclo da 

investigação estatística (formular questões, escolher 

métodos de recolha de dados, selecionar formas de 

organização e representação de dados, analisar e 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, 

  B, G, I, J) 

Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 



concluir).  Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)  com números 

e cálculo) 

(70%) 
 

Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, 

utilizando linguagem própria da estatística, baseando-se 

nos dados recolhidos e tratados. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, 

B, G, I, J) 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 

papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios 

da atividade humana e social. 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, 

I, J) 

Autoavaliador (transversal às áreas) 

Criativo (A, C, D, J) 

Desenvolver confiança nas suas capacidades e 

conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o 

próprio trabalho e regular a sua aprendizagem. 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, 

I, J) 

Autoavaliador (transversal às áreas 

Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em 

lidar com situações que envolvam a Matemática no seu 

percurso escolar e na vida em sociedade. 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, 

I, J) 

Autoavaliador (transversal às áreas 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

Critérios de Avaliação 

Português - 4º Ano 

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Ensino presencial e misto Ensino à distância 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oralidade 
20% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Compreensão  

 Intervenções/ 

participações orais  

(40%) 
 

 Apresentação de 
trabalhos  

(30%) 

 
 Dramatizações 

(30%) 
 

 

 Intervenções/ 

participações orais  

(60%) 
 

 Apresentação de 
trabalhos  

(40%) 
 

 
 
 

Selecionar informação relevante em 

função dos objetivos de escuta e 

registá-la por meio de técnicas 

diversas. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

Distinguir entre factos e opiniões, 

informação implícita e explícita, 

essencial e acessório, denotação e 

conotação. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

Sistematizador/ organizado 

(A, B, C, I, J) 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

Participativo/ colaborador (B, C, D, E, 

F) 

Criativo (A, C, D, J) 

Expressão  

Pedir e tomar a palavra e respeitar o 

tempo de palavra dos outros. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Participativo/ colaborador (B, C, D, E, 

F) 

Criativo (A, C, D, J) 

Respeitador da diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 



Planear, produzir e avaliar discursos 

orais breves, com vocabulário 

variado e frases complexas, 

individualmente ou em grupo. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

Respeitador da diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 

Participativo/ colaborador (B, C, D, E, 

F) 

Criativo (A, C, D, J) 

Participar com empenho em 

atividades de expressão oral 

orientada, respeitando regras e 

papéis específicos 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

Realizar exposições breves, a partir 

de planificação 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

Criativo (A, C, D, J) 

Usar a palavra para exprimir 

opiniões e partilhar ideias de forma 

audível, com boa articulação, 

entoação e ritmo adequados. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

Participativo/ colaborador  

(B, C, D, E, F) 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

 

Assegurar contacto visual com a 

audiência (postura corporal, 

expressão facial, olhar). 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

 

 



Leitura 
30% 

Ler textos com características 

narrativas e descritivas de maior 

complexidade, associados a 

finalidades várias e em suportes 

variados. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

Leitor 

(A, B, C, D, F, H, I) 

 Fichas sumativas 

(40%) 
 

 Fichas de leitura/ de 
trabalho 
(40%) 
 

 Exercícios de 
leitura em voz 
alta  
(20%) 

 

 

 Fichas sumativas 

(40%) 
 

 Fichas de leitura/ de 
trabalho 
(40%) 
 

 Exercícios de 
leitura em voz 
alta  
(20%) 

 
 

Distinguir nos textos características 

do artigo de enciclopédia, da 

entrada de dicionário e do aviso 

(estruturação, finalidade). 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

Questionador (A, F, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Fazer uma leitura fluente e segura, 

que evidencie a compreensão do 

sentido dos textos. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

Leitor 

(A, B, C, D, F, H, I) 

Criativo (A, C, D, J) 

Realizar leitura silenciosa e 

autónoma. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

Leitor 

(A, B, C, D, F, H, I) 

Mobilizar experiências e saberes no 

processo de construção de sentidos 

do texto. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

Questionador (A, F, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

Leitor 

(A, B, C, D, F, H, I) 

Criativo (A, C, D, J) 

Explicitar ideias-chave do texto.  

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 



Identificar o tema e o assunto do 

texto ou de partes do texto.  

 

 

Exprimir uma opinião crítica acerca 

de aspetos do texto (do conteúdo 

e/ou da forma). 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

Questionador (A, F, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

Leitor 

(A, B, C, D, F, H, I) 

Educação 
Literária 

15% 

Ouvir ler textos literários e 

expressar reações de leitura de 

modo criativo. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado            (A, B, G, I, J) 
 

 Trabalhos 
individuais/ a 
pares/de grupo 
(ficha de leitura; 
apresentação de 
livros, biografias de 
autores…) 

(50%) 

 

 Intervenções/ 

participações orais  

(35%) 
 
 

 Exercícios de 
leitura em voz 
alta  
(35%) 

 

 Trabalhos 
individuais/ a 
pares/de grupo 
(ficha de leitura; 
apresentação de 
livros, biografias de 
autores…) 

(30%) 
 

 

 

Ler integralmente narrativas, 

poemas e textos dramáticos. 

Comunicador  

            (A, B, D, E, H) 
Leitor                                                                 
(A, B, C, D, F, H, I) 

 

Antecipar o(s) tema(s) com base em 

noções elementares de género 

(contos de fada, lengalengas, 

poemas, etc.) em elementos do 

paratexto e nos textos visuais 

(ilustrações). 

Indagador/ Investigador                                                           

(C, D, F, H, I) 

Criativo                                                                                    

(A, C, D, J) 

Responsável/ autónomo                                            

(C, D, E, F, G, I, J) 

Crítico/Analítico                                                

(A, B, C, D, G) 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

           (A, B, G, I, J) 

Compreender a organização interna 

e externa de textos poéticos, 

narrativos e dramáticos. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

               (A, B, G, I, J) 
Compreender recursos que 

enfatizam o sentido do texto 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 



(onomatopeias, trocadilhos, 

interjeições, comparações). 

           (A, B, G, I, J) 
Comunicador  

            (A, B, D, E, H) 
Leitor                                                                             
(A, B, C, D, F, H, I) 

Dramatizar textos e dizer em 

público, com expressividade e 

segurança, poemas memorizados. 

Comunicador  

            (A, B, D, E, H) 
Leitor                                                                 
(A, B, C, D, F, H, I) 

Participar, de forma responsável e 

cooperante, em representações de 

textos dramáticos literários. 

Comunicador 

              (A, B, D, E,H) 
Crítico/Analítico 

               (A, B, C, D, G) 

Manifestar ideias, sentimentos e 

pontos de vista suscitados por 

histórias ou poemas ouvidos ou 

lidos. 

Comunicador  

           (A, B, D, E, H) 
Leitor                                                                 
(A, B, C, D, F, H, I) 

Desenvolver um projeto de leitura 

em que se integre compreensão da 

obra, questionamento e motivação 

de escrita do autor. 

Indagador/ Investigador                                            
(C, D, F, H, I) 

Criativo                                                                         
(A, C, D, J) 

Responsável/ autónomo                                             
(C, D, E, F, G, I, J) 

Crítico/Analítico                                                                   

(A, B, C, D, G) 
Comunicador                                                          

(A, B, D, E, H) 
Leitor                                                                       

(A, B, C, D, F, H, I)  
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado      (A, B, G, I, J) 

Escrita 
(20%) 

Escrever relatos (com situação 

inicial, peripécias e conclusão), com 

descrição e relato do discurso das 

personagens, representado por 

meio de discurso direto e de 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado        (A, B, G, I, J) 

Indagador/ Investigador                                            

(C, D, F, H, I) 

 Fichas sumativas 

(40%) 
 
 

 

 

 

 

 



discurso indireto.  Trabalhos individuais e 

de grupo (ditados, 

questionários, 

textos…) 

(60%) 

 Fichas sumativas 

(50%) 
 
 

 Trabalhos individuais 

e de grupo (ditados 

mudos, jogos 

interativos, 

questionários, 

textos…) 

(50%) 
 

 

 

Utilizar processos de planificação, 

textualização e revisão, realizados 

de modo individual e/ou em grupo. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado         (A, B, G, I, J) 

Indagador/ Investigador                                            

(C, D, F, H, I) 

Usar frases complexas para exprimir 

sequências e relações de 

consequência e finalidade. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado         (A, B, G, I, J) 

Indagador/ Investigador                                            

(C, D, F, H, I) 

Superar problemas associados ao 

processo de escrita por meio da 

revisão com vista ao 

aperfeiçoamento de texto. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado        (A, B, G, I, J) 

Indagador/ Investigador                                            

(C, D, F, H, I) 

Redigir textos com utilização correta 

das formas de representação escrita 

(grafia, pontuação e translineação, 

configuração gráfica e sinais 

auxiliares da escrita). 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado        (A, B, G, I, J) 

Indagador/ Investigador                                            

(C, D, F, H, I) 

Escrever textos, organizados em 

parágrafos, coesos, coerentes e 

adequados às convenções de 

representação gráfica. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado         (A, B, G, I, J) 

Indagador/ Investigador                                            

(C, D, F, H, I) 

Gramática 
15% 

Identificar a classe das palavras: 

determinante (interrogativo), 

preposição, pronome (pessoal, nas 

suas formas tónica e átonas, 

possessivo e demonstrativo). 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

               (A, B, G, I, J)   
 

 Testes sumativos 

(40%) 

 

 Exercícios/ jogos e 

desafios gramaticais 

(orais; escritos) 

(60%) 

 

 Testes sumativos 

(40%) 

 

 Exercícios/ jogos e 

desafios gramaticais 

(orais; escritos) 

(60%) 

 

Conjugar verbos regulares e 

irregulares no pretérito imperfeito 

do modo indicativo e no modo 

imperativo. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

                (A, B, G, I, J)   
 

Reconhecer diferentes processos 

para formar o feminino dos nomes e 

adjetivos. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

              (A, B, G, I, J)   

Reconhecer a flexão nominal e Crítico/Analítico 



adjetival quanto ao número e grau.  (A, B, C, D, G)  
 

Aplicar formas átonas do pronome 

pessoal em frases afirmativas, em 

frases com negação e com advérbios 

pré-verbais. 

                  Sistematizador/ organizador 

 (A, B, C, I, J) 

Recorrer, de modo intencional e 

adequado, a conectores 

diversificados, em textos orais e 

escritos. 

                Sistematizador/ organizador 

 (A, B, C, I, J) 

Aplicar processos de expansão e 

redução de frases. 

Sistematizador/ organizador 

 (A, B, C, I, J) 

Inferir o significado de palavras 

desconhecidas a partir da análise da 

sua estrutura interna (base, radical e 

afixos). 

Sistematizador/ organizador 

 (A, B, C, I, J) 

Deduzir significados conotativos a 

palavras e/ou expressões que não 

correspondam ao sentido literal. 

Sistematizador/ organizador  

(A, B, C, I, J) 

Compreender regras de derivação 

das palavras e formas de 

organização do léxico (famílias de 

palavras). 

Sistematizador/ organizador 

 (A, B, C, I, J) 

Reconhecer onomatopeias. Sistematizador/ organizador 

 (A, B, C, I, J) 

Explicitar regras de ortografia. Sistematizador/ organizador  

(A, B, C, I, J) 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DE PORTUGUÊS – 4.º Ano 

(Anexo 1) 

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de Desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Oralidade 
(20%) 

Compreensão Expressão  
Revela muitas 
dificuldades: - na seleção 
de informação relevante 
em função dos objetivos 
de escuta e no registo da 
mesma por meio de 
técnicas diversas; 
- em pedir e tomar a 
palavra, respeitando o 
tempo de palavra dos 
outros.  

 
Revela algumas 
capacidades:  
- na seleção de 
informação relevante 
em função dos 
objetivos de escuta e 
no registo da mesma 
por meio de técnicas 
diversas; 
- em pedir e tomar a 
palavra, respeitando 
o tempo de palavra 
dos outros. 

 
Revela facilidade:  
- na seleção de 
informação relevante 
em função dos 
objetivos de escuta e 
no registo da mesma 
por meio de técnicas 
diversas; 
- em pedir e tomar a 
palavra, respeitando 
o tempo de palavra 
dos outros. 
 

 
Revela muita 
facilidade:  
- na seleção de 
informação relevante 
em função dos 
objetivos de escuta e 
no registo da mesma 
por meio de técnicas 
diversas; 
- em pedir e tomar a 
palavra, respeitando o 
tempo de palavra dos 
outros. 
 

 Selecionar 
informação 
relevante em 
função dos 
objetivos de 
escuta e registá-
la por meio de 
técnicas diversas. 

 Pedir e tomar a 
palavra e 
respeitar o 
tempo de 
palavra dos 
outros. 

 Distinguir entre 
factos e opiniões, 
informação 
implícita e 
explícita, 
essencial e 
acessório, 
denotação e 
conotação. 

 Planear, 
produzir e 
avaliar discursos 
orais breves, 
com 
vocabulário 
variado e frases 
complexas, 
individualmente 
ou em grupo. 

Revela muitas 
dificuldades: 
- na distinção entre factos 
e opiniões, informação 
implícita e explícita, 
essencial e acessório, 
denotação e conotação; 
- no planeamento, 
produção e avaliação de 
discursos orais breves, 
com vocabulário variado e 
frases complexas, 
individualmente ou em 
grupo. 

Revela algumas 
capacidades:  
- na distinção entre 
factos e opiniões, 
informação implícita 
e explícita, essencial 
e acessório, 
denotação e 
conotação; 
- no planeamento, 
produção e avaliação 
de discursos orais 
breves, com 
vocabulário variado e 
frases complexas, 
individualmente ou 
em grupo. 
 

Revela facilidade:  
- na distinção entre 
factos e opiniões, 
informação implícita 
e explícita, essencial 
e acessório, 
denotação e 
conotação; 
- no planeamento, 
produção e avaliação 
de discursos orais 
breves, com 
vocabulário variado e 
frases complexas, 
individualmente ou 
em grupo. 
. 

Revela muita 
facilidade:  
- na distinção entre 
factos e opiniões, 
informação implícita e 
explícita, essencial e 
acessório, denotação e 
conotação; 
- no planeamento, 
produção e avaliação 
de discursos orais 
breves, com 
vocabulário variado e 
frases complexas, 
individualmente ou em 
grupo. 
 



  Participar com 
empenho em 
atividades de 
expressão oral 
orientada, 
respeitando 
regras e papéis 
específicos. 

Revela muitas dificuldades 
em participar em 
atividades de expressão 
oral orientada, 
respeitando regras e 
papéis específicos. 

Revela algumas 
capacidades em 
participar em 
atividades de 
expressão oral 
orientada, 
respeitando regras e 
papéis específicos. 

Revela facilidade em 
participar em 
atividades de 
expressão oral 
orientada, 
respeitando regras e 
papéis específicos. 

Revela muita facilidade 
em participar em 
atividades de 
expressão oral 
orientada, respeitando 
regras e papéis 
específicos. 

  Realizar 
exposições 
breves, a partir 
de planificação 

Revela muitas dificuldades 
na produção de discursos 
preparados para 
apresentação a público 
restrito (à turma, a colegas 
de outras turmas) com 
diferentes finalidades. 
 

Revela algumas 
capacidades na 
produção de 
discursos preparados 
para apresentação a 
público restrito (à 
turma, a colegas de 
outras turmas) com 
diferentes 
finalidades. 
 

Revela facilidade na 
produção de 
discursos preparados 
para apresentação a 
público restrito (à 
turma, a colegas de 
outras turmas) com 
diferentes 
finalidades. 
 

Revela muita facilidade 
na produção de 
discursos preparados 
para apresentação a 
público restrito (à 
turma, a colegas de 
outras turmas) com 
diferentes finalidades. 
 

 Usar a palavra 
para exprimir 
opiniões e 
partilhar ideias 
de forma 
audível, com 
boa articulação, 
entoação e 
ritmo 
adequados. 

Revela muitas dificuldades 
no uso da palavra para 
exprimir opiniões e 
partilhar ideias de forma 
audível, com boa 
articulação, entoação e 
ritmo adequados. 
 

Revela algumas 
capacidades no uso 
da palavra para 
exprimir opiniões e 
partilhar ideias de 
forma audível, com 
boa articulação, 
entoação e ritmo 
adequados. 
 

Revela facilidade no 
uso da palavra para 
exprimir opiniões e 
partilhar ideias de 
forma audível, com 
boa articulação, 
entoação e ritmo 
adequados. 
 

Revela muita facilidade 
no uso da palavra para 
exprimir opiniões e 
partilhar ideias de 
forma audível, com 
boa articulação, 
entoação e ritmo 
adequados. 
 

 

  Assegurar 
contacto visual 
com a audiência 
(postura 
corporal, 
expressão 
facial, olhar). 

Revela muitas dificuldades 
na adoção de uma postura 
corporal, expressão facial 
e olhar corretos, perante a 
audiência. 
 

Revela algumas 
capacidades na 
adoção de uma 
postura corporal, 
expressão facial e 
olhar corretos, 
perante a audiência. 
 

Revela facilidade na 
adoção de uma 
postura corporal, 
expressão facial e 
olhar corretos, 
perante a audiência. 
 

Revela muita facilidade 
na adoção de uma 
postura corporal, 
expressão facial e 
olhar corretos, perante 
a audiência. 
 



Leitura 

 Ler textos com características narrativas 
e descritivas de maior complexidade, 
associados a finalidades várias e em 
suportes variados. 

Revela muitas dificuldades 
na compreensão do 
sentido de 
textos com características 
narrativas e descritivas, de 
maior complexidade, 
associados a finalidades 
várias e em suportes 

variados. 

Revela algumas 
capacidades na 
compreensão do 
sentido de 
textos com 
características 
narrativas e 
descritivas, de maior 
complexidade, 
associados a 
finalidades várias e 
em suportes 

variados. 

Revela facilidade na 
compreensão do 
sentido de 
textos com 
características 
narrativas e 
descritivas, de maior 
complexidade, 
associados a 
finalidades várias e 
em suportes 

variados. 

Revela muita facilidade 
na compreensão do 
sentido de 
textos com 
características 
narrativas e 
descritivas, de maior 
complexidade, 
associados a 
finalidades várias e em 

suportes variados. 

 Distinguir nos textos características do 
artigo de enciclopédia, da entrada de 
dicionário e do aviso (estruturação, 
finalidade). 

 
 
 

Revela muitas dificuldades 
na identificação e 
referencia do 
essencial de textos lidos. 

Revela algumas 
capacidades na 
identificação e 
referencia do 
essencial de textos 
lidos. 

Revela facilidade na 
identificação e 
referencia do 
essencial de textos 
lidos. 

Revela muita facilidade 
na identificação e 
referencia do 
essencial de textos 
lidos. 

 Fazer uma leitura fluente e segura, que 
evidencie a compreensão do sentido 
dos textos. 

Revela muitas dificuldades 
na leitura com articulação 
correta, 
entoação e velocidade 
adequadas 
ao sentido dos textos. 

Revela algumas 
capacidades na 
leitura com 
articulação correta, 
entoação e 
velocidade 
adequadas 
ao sentido dos 
textos. 

Revela facilidade na 
leitura com 
articulação correta, 
entoação e 
velocidade 
adequadas 
ao sentido dos 
textos. 

Revela muita facilidade 
na leitura com 
articulação correta, 
entoação e velocidade 
adequadas 
ao sentido dos textos. 

 Realizar leitura silenciosa e autónoma. Revela muitas dificuldades 
na realização de uma 
leitura autónoma e 
silenciosa como forma de 
compreensão do texto. 

Revela algumas 
capacidades na 
realização de uma 
leitura autónoma e 
silenciosa como 
forma de 
compreensão do 
texto. 

Revela facilidade na 
realização de uma 
leitura autónoma e 
silenciosa como 
forma de 
compreensão do 
texto. 

Revela muita facilidade 
na realização de uma 
leitura autónoma e 
silenciosa como forma 
de compreensão do 
texto. 

 Mobilizar as suas experiências e saberes 
no processo de construção de sentidos 
do texto. 

Revela muitas dificuldades 
na mobilização das suas 
experiências e saberes no 
processo 

Revela algumas 
capacidades na 
mobilização das suas 
experiências e 

Revela facilidade na 
mobilização das suas 
experiências e 
saberes no processo 

Revela muita facilidade 
na mobilização das 
suas 
experiências e saberes 



de construção de sentidos 
do texto. 

saberes no processo 
de construção de 
sentidos do texto. 

de construção de 
sentidos do texto. 

no processo 
de construção de 
sentidos do texto. 

 Explicitar ideias-chave do texto.  
 

Revela muitas dificuldades 
na exposição das ideias-
chave do texto. 
 

Revela algumas 
capacidades na 
exposição das ideias-
chave do texto. 
 

Revela facilidade na 
exposição das ideias-
chave do texto. 
 

Revela muita facilidade 
na exposição das 
ideias-chave do texto. 
 

 Identificar o tema e o assunto do texto 
ou de partes do texto. 

Revela muitas dificuldades 
na identificação da 
informação explícita no 
texto. 

Revela algumas 
capacidades na 
identificação da 
informação explícita 
no texto. 

Revela facilidade na 
identificação da 
informação explícita 
no texto. 

Revela muita facilidade  
na identificação da 
informação explícita 
no texto. 

 Exprimir uma opinião crítica acerca de 
aspetos do texto (do conteúdo e/ou da 
forma). 

Revela muitas dificuldades 
em opinar de forma crítica 
sobre o conteúdo e/ou a 
forma do texto. 
 

Revela algumas 
capacidades em 
opinar de forma 
crítica sobre o 
conteúdo e/ou a 
forma do texto. 
 

Revela facilidade em 
opinar de forma 
crítica sobre o 
conteúdo e/ou a 
forma do texto. 
 

Revela muita facilidade  
em opinar de forma 
crítica sobre o 
conteúdo e/ou a forma 
do texto. 

Educação 
Literária 

 Ouvir ler textos literários e expressar 
reações de leitura de modo criativo. 

Revela muitas dificuldades 
na escuta ativa de obras e 
textos da tradição popular, 
manifestando as suas 
reações de forma criativa. 

Revela algumas 
capacidades de 
escuta ativa de obras 
e textos da tradição 
popular, 
manifestando as suas 
reações de forma 
criativa 

Revela facilidade na 
escuta ativa de obras 
e textos da tradição 
popular, 
manifestando as suas 
reações de forma 
criativa 

Revela mu na escuta 
ativa de obras e textos 
da tradição popular, 
manifestando as suas 
reações de forma 
criativa ita facilidade  

 Ler integralmente narrativas, poemas e 
texto dramático. 

Revela muitas dificuldades 
na leitura de narrativas, 
poemas e texto dramático. 

Revela algumas 
capacidades de 
leitura de narrativas, 
poemas e texto 
dramático por 
iniciativa de outrem. 

Revela facilidade na 
leitura integral de 
narrativas, poemas e 
texto dramático, por 
iniciativa de outrem. 

Revela muita facilidade 
na leitura integral de 
narrativas, poemas e 
texto dramático, por 
iniciativa própria ou de 
outrem. 



 Antecipar o(s) tema(s) com base em 
noções elementares de género (contos 
de fada, lengalengas, poemas, etc.) em 
elementos do paratexto e em textos 
visuais (ilustrações). 

Revela muita dificuldade 
na distinção de género 
textual, bem como na 
antecipação do(s) tema(s)  

Identifica algumas 
noções elementares 
de género e antecipa 
tema(s) a partir 
dessas noções em 
elementos do 
paratexto e em 
textos visuais. 

Identifica noções 
elementares de 
género e antecipa 
com facilidade o(s) 
tema(s) a partir 
dessas noções em 
elementos do 
paratexto e em 
textos visuais. 

Identifica claramente 
noções elementares de 
género e antecipa com 
bastante facilidade o(s) 
tema(s) a partir dessas 
noções em elementos 
do paratexto e em 
textos visuais. 

 Compreender a organização interna e 
externa de textos poéticos, narrativos e 
dramáticos. 

Revela fraca compreensão 
da organização interna e 
externa de diversos tipos 
de textos. 

Revela alguma 
compreensão da 
organização interna e 
externa de diversos 
tipos de textos. 

Revela facilidade na 
compreensão da 
organização interna e 
externa de diversos 
tipos de textos. 

Revela grande 
facilidade da 
organização interna e 
externa de diversos 
tipos de textos. 

 Compreender recursos que enfatizam o 
sentido do texto (onomatopeias, 
trocadilhos, interjeições, comparações). 

Revela fraca compreensão 
dos recursos que 
enfatizam o sentido do 
texto (onomatopeias, 
trocadilhos, interjeições, 
comparações). 

Revela alguma 
compreensão 
dos recursos que 
enfatizam o sentido 
do texto 
(onomatopeias, 
trocadilhos, 
interjeições, 
comparações). 

Revela facilidade na 
compreensão 
dos recursos que 
enfatizam o sentido 
do texto 
(onomatopeias, 
trocadilhos, 
interjeições, 
comparações). 

Revela grande 
facilidade na 
compreensão 
dos recursos que 
enfatizam o sentido do 
texto (onomatopeias, 
trocadilhos, 
interjeições, 
comparações). 
 

 Dramatizar textos e dizer em público, 
com expressividade e segurança, 
poemas memorizados. 

Não faz leitura 
dramatizada de obras 
literárias memorizadas, de 
forma expressiva e com 
segurança. 

Faz, com alguma 
ajuda, leitura 
dramatizada de obras 
literárias 
memorizadas, de 
forma expressiva e 
com segurança. 

Faz, com alguma 
autonomia, a leitura 
dramatizada de obras 
literárias 
memorizadas, de 
forma expressiva e 
com segurança. 

Faz, de forma 
completamente 
autónoma, a leitura 
dramatizada de obras 
literárias 
memorizadas, de 
forma expressiva e 
com segurança. 



 Participar, de forma responsável e 
cooperante, em representações de 
textos dramáticos literários. 

Não participa em 
representações de obras 
literárias em público ou fá-
lo de forma pouco 
coerente, não revelando 
apreensão de aspetos 
essenciais dos textos. 

Participa em 
representações de  
obras literárias em 
público, limitando-se 
ao conteúdo explícito 
da obra e revelando 
dificuldade em 
persuadir os colegas 
para a leitura dos 
livros que escolheu. 

Exprime reações 
subjetivas de leitor, 
mas não consegue 
persuadir os colegas 
para a leitura dos 
livros que escolheu 

Exprime reações 
subjetivas de leitor e 
consegue persuadir os 
colegas para a leitura 
dos livros que 
escolheu. 

 Manifestar ideias, sentimentos e pontos 
de vista suscitados por histórias ou 
poemas ouvidos ou lidos. 

Revela dificuldade na 
apreensão e manifestação 
de ideias, sentimento e 
pontos de vista suscitados 
pelos textos ouvidos ou 
lidos. 

Revela capacidade de 
apreensão de ideias, 
sentimentos e pontos 
de vista suscitados 
pelos textos ouvidos 
ou lidos, 
manifestando-os com 
pouca segurança. 

Revela facilidade na 
apreensão e 
manifestação de 
ideias, sentimentos 
ou pontos de vista 
suscitados pelos 
textos ouvidos ou 
lidos. 

Revela muita facilidade 
na apreensão e 
manifestação de 
ideias, sentimentos ou 
pontos de vista 
suscitados pelos textos 
ouvidos ou lidos. 

 Desenvolver um projeto de leitura em 
que se integre compreensão da obra, 
questionamento e motivação de escrita 
do autor. 

Revela muita dificuldade 
na realização de um 
projeto de leitura 
envolvendo a 
compreensão da obra. 

Desenvolve com 
ajuda pequenos 
projetos de leitura, 
revelando alguma 
dificuldade na 
compreensão da 
obra. 

Desenvolve projetos 
de leitura com 
algumas falhas ao 
nível da estrutura e 
da coerência, 
revelando facilidade 
na compreensão da 
obra. 

Desenvolve projetos 
de leitura bem 
estruturados e 
coerentes, revelando 
muita facilidade na 
compreensão da obra.  

Escrita 

 Escrever relatos (com situação inicial, 
peripécias e conclusão), com descrição e 
relato do discurso das personagens, 
representado por meio de discurso 
direto e de discurso indireto. 

Revela muita dificuldade 
na redação de textos. 

Redige textos curtos 
com diferentes 
intenções 
comunicativas, com 
descrição e relato do 
discurso das 
personagens, 
representado por 
meio de discurso 
direto e de discurso 
indireto. 

Redige textos com 
extensão adequada e 
com diferentes 
intenções 
comunicativas, com 
descrição e relato do 
discurso das 
personagens, 
representado por 
meio de discurso 
direto e de discurso 
indireto. 
 

Redige com autonomia 
textos extensos com 
diferentes intenções 
comunicativas, com 
descrição e relato do 
discurso das 
personagens, 
representado por meio 
de discurso direto e de 
discurso indireto. 
 



 Utilizar processos de planificação, 
textualização e revisão, realizados de 
modo individual e/ou em grupo. 

Revela muita dificuldade 
na produção de textos e 
no respeito das diferentes 
etapas do ciclo de escrita 
(planificação, 
textualização, revisão). 

Revela alguma 
capacidade na 
produção de textos e 
no respeito das 
diferentes etapas do 
ciclo de escrita 
(planificação, 
textualização, 
revisão). 

Revela facilidade na 
produção de textos e 
no respeito das 
diferentes etapas do 
ciclo de escrita 
(planificação, 
textualização, 
revisão). 

Revela muita facilidade 
na produção de textos 
e no respeito das 
diferentes etapas do 
ciclo de escrita 
(planificação, 
textualização, revisão). 

 Usar frases complexas para exprimir 
sequências e relações de consequência e 
finalidade. 

Revela muita dificuldade 
na escrita de textos com 
recurso a frases 
complexas. 

Revela alguma 
capacidade na escrita 
de textos com 
recurso a frases 
complexas. 

Revela facilidade na 
escrita de textos com 
recurso a frases 
complexas. 

Revela muita facilidade 
na escrita de textos 
com recurso a frases 
complexas. 

 Superar problemas associados ao 
processo de escrita por meio da revisão 
com vista ao aperfeiçoamento de texto. 

Revela muita dificuldade 
na avaliação e 
aperfeiçoamento das suas 
produções escritas. 

Aperfeiçoa e corrige, 
com ajuda, as suas 
produções escritas. 

Aperfeiçoa as suas 
produções escritas e 
corrige-as com 
alguma ajuda. 

Aperfeiçoa as suas 
produções escritas, 
relendo e avaliando e 
corrige. 

 Redigir textos com utilização correta das 
formas de representação escrita (grafia, 
pontuação e translineação, configuração 
gráfica e sinais auxiliares da escrita). 

Revela muita dificuldade 
na redação de textos. 

Redige textos curtos 
com diferentes 
intenções 
comunicativas e 
respeitando todas as 
regras ortográficas, 
pontuação e 
translineação, 
configuração gráfica 
e sinais auxiliares de 
escrita. 

Redige textos com 
extensão adequada e 
com diferentes 
intenções 
comunicativas e 
respeitando todas as 
regras ortográficas, 
pontuação e 
translineação, 
configuração gráfica 
e sinais auxiliares de 
escrita. 

Redige com autonomia 
textos extensos com 
diferentes intenções 
comunicativas e 
respeitando todas as 
regras ortográficas, 
pontuação e 
translineação, 
configuração gráfica e 
sinais auxiliares de 
escrita. 

 Escrever textos, organizados em 
parágrafos, coesos, coerentes e 
adequados às convenções de 
representação gráfica. 

Revela muita dificuldade 
na redação de textos. 

Redige textos curtos 
com diferentes 
intenções 
comunicativas, 
organizando-os em 
parágrafos coesos, 
coerentes e 
adequados às 
convenções de 

Redige textos com 
extensão adequada e 
com diferentes 
intenções 
comunicativas, 
organizando-os em 
parágrafos coesos, 
coerentes e 
adequados às 

Redige com autonomia 
textos extensos com 
diferentes intenções 
comunicativas, 
organizando-os em 
parágrafos coesos, 
coerentes e adequados 
às convenções de 
representação gráfica. 



representação 
gráfica. 

convenções de 
representação 
gráfica. 

Gramática 
(30%) 

 Identificar a classe das palavras: 
determinante (interrogativo), 
preposição, pronome (pessoal, nas suas 
formas tónica e átonas, possessivo e 
demonstrativo). 

Revela muitas dificuldades 
na identificação de 
determinante 
(interrogativo), 
preposição, pronome 
(pessoal, nas suas formas 
tónica e átonas, 
possessivo e 
demonstrativo). 

Revela alguma 
facilidade na 
identificação de 
determinante 
(interrogativo), 
preposição, pronome 
(pessoal, nas suas 
formas tónica e 
átonas, possessivo e 
demonstrativo). 

Revela facilidade na 
identificação de 
determinante 
(interrogativo), 
preposição, pronome 
(pessoal, nas suas 
formas tónica e 
átonas, possessivo e 
demonstrativo). 

Revela bastante 
facilidade na 
identificação de 
determinante 
(interrogativo), 
preposição, pronome 
(pessoal, nas suas 
formas tónica e 
átonas, possessivo e 
demonstrativo). 

 Conjugar verbos regulares e irregulares 
no pretérito imperfeito do modo 
indicativo e no modo imperativo. 

Revela muitas dificuldades 
na conjugação dos verbos 
regulares e verbos 
irregulares mais 
frequentes (por exemplo, 
dizer, estar, fazer, ir, 
poder, querer, ser, ter, vir) 
no pretérito imperfeito do 
modo indicativo e no 
modo imperativo. 

Revela alguma 
facilidade na 
conjugação dos 
verbos regulares e 
verbos irregulares 
mais frequentes (por 
exemplo, dizer, estar, 
fazer, ir, poder, 
querer, ser, ter, vir) 
no pretérito 
imperfeito do modo 
indicativo e no modo 
imperativo. 

Revela facilidade na 
conjugação dos 
verbos regulares e 
verbos irregulares 
mais frequentes (por 
exemplo, dizer, estar, 
fazer, ir, poder, 
querer, ser, ter, vir) 
no pretérito 
imperfeito do modo 
indicativo e no modo 
imperativo. 

Revela bastante 
facilidade na 
conjugação dos verbos 
regulares e verbos 
irregulares mais 
frequentes (por 
exemplo, dizer, estar, 
fazer, ir, poder, querer, 
ser, ter, vir) no 
pretérito imperfeito do 
modo indicativo e no 
modo imperativo. 

 Reconhecer diferentes processos para 
formar o feminino dos nomes e 
adjetivos. 

Revela muitas dificuldades 
na identificação dos 
diferentes processos para 
formar o feminino dos 
nomes e adjetivos. 

Revela alguma 
facilidade na 
identificação dos 
diferentes processos 
para formar o 
feminino dos nomes 
e adjetivos 

Revela facilidade na 
identificação dos 
diferentes processos 
para formar o 
feminino dos nomes 
e adjetivos 

Revela bastante 
facilidade na 
identificação dos 
diferentes processos 
para formar o feminino 
dos nomes e adjetivos 

 Reconhecer a flexão nominal e adjetival 
quanto ao número e grau. 

Revela muitas dificuldades 
na identificação da flexão 
nominal e adjetival, 
quanto ao número e grau. 

Revela alguma 
facilidade na 
identificação da 
flexão nominal e 
adjetival, quanto ao 
número e grau. 

Revela facilidade na 
identificação da 
flexão nominal e 
adjetival, quanto ao 
número e grau. 

Revela bastante 
facilidade na 
identificação da flexão 
nominal e adjetival, 
quanto ao número e 
grau. 



 Aplicar formas átonas do pronome 
pessoal em frases afirmativas, em frases 
com negação e com advérbios pré-
verbais. 

Revela muitas dificuldades 
na aplicação de formas 
átonas do pronome 
pessoal em frases 
afirmativas, em frases com 
negação e com advérbios 
pré-verbais. 

Revela alguma 
facilidade na 
aplicação de formas 
átonas do pronome 
pessoal em frases 
afirmativas, em 
frases com negação e 
com advérbios pré-
verbais. 

Revela facilidade na 
aplicação de formas 
átonas do pronome 
pessoal em frases 
afirmativas, em 
frases com negação e 
com advérbios pré-
verbais. 

Revela bastante 
facilidade na aplicação 
de formas átonas do 
pronome pessoal em 
frases afirmativas, em 
frases com negação e 
com advérbios pré-
verbais. 

 Recorrer, de modo intencional e 
adequado, a conectores diversificados, 
em textos orais e escritos. 
 

Revela muitas dificuldades 
em recorrer, de modo 
intencional e adequado a 
diversificados conectores, 
em textos orais e escritos. 

Revela alguma 
facilidade em 
recorrer, de modo 
intencional e 
adequado a 
diversificados 
conectores, em 
textos orais e 
escritos. 

Revela facilidade em 
recorrer, de modo 
intencional e 
adequado a 
diversificados 
conectores, em 
textos orais e 
escritos. 

Revela bastante 
facilidade em recorrer, 
de modo intencional e 
adequado a 
diversificados 
conectores, em textos 
orais e escritos. 

 Aplicar processos de expansão e redução 
de frases. 

Revela muitas dificuldades 
na exercitação de 
construções frásicas em 
que seja possível expandir, 
ampliar associar ou reduzir 
elementos; substituir 
elementos e estruturas. 

Revela alguma 
facilidade na 
exercitação de 
construções frásicas 
em que seja possível 
expandir, ampliar 
associar ou reduzir 
elementos; substituir 
elementos e 
estruturas. 

Revela facilidade na 
exercitação de 
construções frásicas 
em que seja possível 
expandir, ampliar 
associar ou reduzir 
elementos; substituir 
elementos e 
estruturas. 

Revela bastante 
facilidade na 
exercitação de 
construções frásicas 
em que seja possível 
expandir, ampliar 
associar ou reduzir 
elementos; substituir 
elementos e 
estruturas. 

 Inferir o significado de palavras 
desconhecidas a partir da análise da sua 
estrutura interna (base, radical e afixos). 
 

Revela muitas dificuldades 
em descobrir de forma 
autónoma o significado de 
palavras do texto a partir 
da análise da sua estrutura 
interna (base, radical e 
afixos). 
 

Revela alguma 
facilidade em 
descobrir de forma 
autónoma o 
significado de 
palavras do texto a 
partir da análise da 
sua estrutura interna 
(base, radical e 
afixos). 

Revela facilidade em 
descobrir de forma 
autónoma o 
significado de 
palavras do texto a 
partir da análise da 
sua estrutura interna 
(base, radical e 
afixos). 

Revela bastante 
facilidade em descobrir 
de forma autónoma o 
significado de palavras 
do texto a partir da 
análise da sua 
estrutura interna 
(base, radical e afixos). 

 Deduzir significados conotativos a 
palavras e/ou expressões que não 
correspondam ao sentido literal. 
 

Revela muitas dificuldades 
em descobrir de forma 
autónoma o significado de 
palavras e expressões do 

Revela alguma 
facilidade em 
descobrir de forma 
autónoma o 

Revela facilidade em 
descobrir de forma 
autónoma o 
significado de 

Revela bastante 
facilidade em descobrir 
de forma autónoma o 
significado de palavras 



texto que não esteja 
literalmente explicito. 

significado de 
palavras e expressões 
do texto que não 
esteja literalmente 
explicito. 

palavras e expressões 
do texto que não 
esteja literalmente 
explicito. 

e expressões do texto 
que não esteja 
literalmente explicito. 

 Compreender regras de derivação das 
palavras e formas de organização do 
léxico (famílias de palavras). 
 

Revela muitas dificuldades 
na compreensão dos 
processos de formação 
(derivação e composição) 
e de organização do léxico 
(famílias de palavras). 

Revela alguma 
facilidade na 
compreensão dos 
processos de 
formação (derivação 
e composição) e de 
organização do léxico 
(famílias de 
palavras). 

Revela facilidade na 
compreensão dos 
processos de 
formação (derivação 
e composição) e de 
organização do léxico 
(famílias de 
palavras). 

Revela bastante 
facilidade na 
compreensão dos 
processos de formação 
(derivação e 
composição) e de 
organização do léxico 
(famílias de palavras). 

 Reconhecer onomatopeias. 
 

Revela muitas dificuldades 
na identificação de 
onomatopeias. 

Revela alguma 
facilidade na 
identificação de 
onomatopeias. 

Revela facilidade na 
identificação de 
onomatopeias. 

Revela bastante 
facilidade na 
identificação de 
onomatopeias. 

 Explicitar regras de ortografia. Revela muitas dificuldades 
em explicitar (escrever) 
cumprindo regras de 
ortografia e de pontuação. 

Revela alguma 
facilidade em 
explicitar (escrever) 
regras de ortografia e 
de pontuação. 

Revela facilidade em 
explicitar (escrever) 
regras de ortografia e 
de pontuação. 

Revela bastante 
facilidade em explicitar 
(escrever) regras de 
ortografia e de 
pontuação. 

 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

Critérios de Avaliação 
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DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Ensino 
presencial e 

misto 

Ensino à 
distância 

Ensino presencial e misto Ensino à distância 
Ensino presencial 

e misto 
Ensino à 
distância 

 

BLOCO 1 

GINÁSTICA 

35% 

 

BLOCO 1 

GINÁSTICA 

40% 

 

Em percursos que integram 

várias habilidades, realizar 

habilidades gímnicas 

básicas em esquemas ou 

sequências no solo e em 

aparelhos, encadeando e ou 

combinando as ações com 

fluidez e harmonia de 

movimento. 

 

Em percursos que integram 

várias habilidades, realizar 

habilidades gímnicas 

básicas em esquemas ou 

sequências no solo, 

encadeando e ou 

combinando as ações com 

fluidez e harmonia de 

movimento. 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, B, G, I, J)  

 Criativo/ Expressivo (A, C, D, 

J) 

 Indagador/ Investigador e 

Sistematizador/ Organizador 

(A, B, C, D, F, H, I, J) 

  Respeitador da diferença (A, 

B, E, F, H) 

  Questionador e Comunicador 

(A, B, D, E, F, G, H, I, J) 

 Participativo/ colaborador/ 

Cooperante/ Responsável/ 

Autónomo (B, C, D, E, F, G, I, 

J) 

 Cuidador de si e do outro (B, 

E, F, G) 

 Crítico/Analítico e 

Autoavaliador/ 

Heteroavaliador (Transversal 

a todas as áreas) 

 

 

 

-Registos de 

observação de 

aula ( 

(35%) 
 

 

Registos de 

observação de 

aula ( 

(40%) 
 

BLOCO 2  Participar em jogos Participar em jogos Conhecedor/ sabedor/ culto/ -Registos de -Registos de 



JOGOS 

35% 

BLOCO 2 
JOGOS 

20% 

ajustando a iniciativa 

própria, e as qualidades 

motoras na prestação, às 

possibilidades oferecidas 

pela situação de jogo e ao 

seu objetivo, realizando 

habilidades básicas e ações 

técnico-táticas 

fundamentais, com 

oportunidade e correção de 

movimentos. 

 

Agir em conformidade com 

as situações: 

-Nos jogos coletivos ; 

-Em concurso/exercício 

individual e ou a pares. 

ajustando a iniciativa 

própria, e as qualidades 

motoras na prestação, às 

possibilidades oferecidas 

pela situação de jogo e ao 

seu objetivo, realizando 

habilidades básicas e ações 

técnico-táticas 

fundamentais, com 

oportunidade e correção de 

movimentos. 

 

Agir em conformidade com 

as situações: 

-Em concurso/exercício 

individual. 

 

informado (A, B, G, I, J)  

Criativo/ Expressivo (A, C, D, J) 

Indagador/ Investigador e 

Sistematizador/ 

Organizador (A, B, C, D, 

F, H, I, J) 

 Respeitador da diferença (A, 

B, E, F, H) 

 Questionador e Comunicador 

(A, B, D, E, F, G, H, I, J) 

Participativo/ colaborador/ 

Cooperante/ 

Responsável/ Autónomo 

(B, C, D, E, F, G, I, J) 

 Cuidador de si e do outro (B, 

E, F, G) 

 

Crítico/Analítico e 

Autoavaliador/ 

Heteroavaliador 

(Transversal a todas as 

áreas) 

 

observação de 

aula ( 

(35%) 
 

observação de 

aula ( 

(20%) 
 

Cooperar com os 

companheiros procurando 

realizar as ações favoráveis 

ao cumprimento das regras 

e do objetivo do jogo. 

Tratar os colegas de equipa 

e os adversários com igual 

cordialidade e respeito, 

evitando ações que 

ponham em risco a sua 

integridade física. 

 

Agir em conformidade com 

as situações: 

-Nos jogos coletivos ; 

-Em concurso/exercício 

individual e ou a pares. 

 

 

  Combinar deslocamentos, Combinar deslocamentos, Conhecedor/ sabedor/ culto/   



BLOCO 3 

ATIVIDADES 
RÍTMICAS 

EXPRESSIVA
S (DANÇA) 

 
30% 

 

BLOCO 3 

ATIVIDADES 
RÍTMICAS 

EXPRESSIVA
S (DANÇA) 

 
40% 

movimentos não 

locomotores e equilíbrios 

adequados à expressão de 

motivos ou temas 

combinados com os colegas 

e professor, de acordo com 

a estrutura rítmica e 

melodia de composições 

musicais. 

 

Em situação de exploração da 

movimentação em grupo, com 

ambiente musical adequado e 

ou de acordo com a marcação 

rítmica do professor ou dos 

colegas:  

 Combinar habilidades 

motoras referidas em 1e 2., 

seguindo a evolução do 

grupo em rodas e linhas 

(simples ou múltiplas), 

espirais, ziguezague, 

estrela, quadrado, etc. 

Ajustar a sua ação às 

alterações ou mudanças da 

formação, associadas à 

dinâmica proposta pela 

música, evoluindo em todas as 

zonas e níveis do espaço. 

movimentos não 

locomotores e equilíbrios 

adequados à expressão de 

motivos ou temas 

combinados com os colegas 

e professor, de acordo com 

a estrutura rítmica e 

melodia de composições 

musicais 

 

Em situação de exploração da 

movimentação individual, com 

ambiente musical adequado e 

ou de acordo com a marcação 

rítmica do professor:  

 Combinar habilidades 

motoras referidas em 1. 

Ajustar a sua ação às 

alterações, associadas à 

dinâmica proposta pela 

música, evoluindo em todas as 

zonas e níveis do espaço. 

informado (A, B, G, I, J)  

Criativo/ Expressivo (A, C, D, J) 

Indagador/ Investigador e 

Sistematizador/ 

Organizador (A, B, C, D, 

F, H, I, J) 

 Respeitador da diferença (A, 

B, E, F, H) 

 Questionador e Comunicador 

(A, B, D, E, F, G, H, I, J) 

Participativo/ colaborador/ 

Cooperante/ 

Responsável/ Autónomo 

(B, C, D, E, F, G, I, J) 

 Cuidador de si e do outro (B, 

E, F, G) 

Crítico/Analítico e 

Autoavaliador/ 

Heteroavaliador 

(Transversal a todas as 

áreas) 

-Registos de 

observação de 

aula ( 

(30%) 
 

-Registos de 

observação de 

aula ( 

(40%) 
 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

Aprendizagens Específicas 

Educação Física- 4º Ano 

Ano Letivo 2020-2021 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

Aprendizagens Específicas 

Niveis de desempenho 

Ensino 
presencial e 

misto 

Ensino à 
distância 

Ensino presencial e misto Ensino à distância 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 

BLOCO 1 

GINÁSTICA 

35% 

 

BLOCO 1 

GINÁSTICA 
40% 

Revela muita 

dificuldade em 

realizar 

habilidades 

gímnicas 

básicas em 

esquemas ou 

sequências no 

solo. 

 

Revela muita 

dificuldade em 

realizar 

habilidades 

gímnicas 

básicas em 

esquemas ou 

sequências em 

aparelhos. 

 

Revela alguma 

facilidade em 

realizar 

habilidades 

gímnicas 

básicas em 

esquemas ou 

sequências no 

solo. 

 

Revela alguma 

facilidade em 

realizar 

habilidades 

gímnicas 

básicas em 

esquemas ou 

sequências em 

aparelhos. 

Revela 

facilidade em 

realizar 

habilidades 

gímnicas 

básicas em 

esquemas ou 

sequências no 

solo. 

 

Revela 

facilidade em 

realizar 

habilidades 

gímnicas 

básicas em 

esquemas ou 

sequências em 

aparelhos. 

 

 

Revela muita 

facilidade em 

realizar 

habilidades 

gímnicas 

básicas em 

esquemas ou 

sequências no 

solo, 

encadeando e 

ou 

combinando as 

ações com 

fluidez e 

harmonia de 

movimento. 
-Revela muita 

facilidade em 

realizar 

habilidades 

gímnicas 

básicas em 

esquemas ou 

sequências em 

aparelhos, 

encadeando e 

ou 

combinando as 

Revela muita 

dificuldade em 

realizar 

habilidades 

gímnicas básicas 

em esquemas ou 

sequências no 

solo. 

 

 

Revela alguma 

facilidade em 

realizar 

habilidades 

gímnicas básicas 

em esquemas ou 

sequências no 

solo. 

 

 

Revela facilidade 

em realizar 

habilidades 

gímnicas básicas 

em esquemas ou 

sequências no 

solo. 

 

. 

 

 

Revela muita 

facilidade em 

realizar 

habilidades 

gímnicas básicas 

em esquemas ou 

sequências no 

solo, encadeando 

e ou combinando 

as ações com 

fluidez e 

harmonia de 

movimento. 



ações com 

fluidez e 

harmonia de 

movimento. 

 
BLOCO 2 
JOGOS 

35% 

 

BLOCO 2 
JOGOS 

20% 

Revela muita 

dificuldade em 

participar em 

jogos, agindo 

em 

conformidade 

com as 

situações de 

jogo. 

Revela muita 

dificuldade em 

realizar 

habilidades 

básicas e ações 

técnico-táticas 

fundamentais. 

Revela alguma 

facilidade em 

participar em 

jogos, agindo 

em 

conformidade 

com as 

situações de 

jogo. 

Revela alguma 

facilidade em 

realizar 

habilidades 

básicas e ações 

técnico-táticas 

fundamentais. 

Revela 

facilidade em 

participar em 

jogos, agindo 

em 

conformidade 

com as 

situações de 

jogo. 

Revela 

facilidade em 

realizar 

habilidades 

básicas e ações 

técnico-táticas 

fundamentais. 

Revela muita 

facilidade em 

participar em 

jogos, agindo 

em 

conformidade 

com as 

situações de 

jogo. 

Revela muita 

facilidade em 

realizar 

habilidades 

básicas e ações 

técnico-táticas 

fundamentais, 

com 

oportunidade e 

correção de 

movimentos. 

Revela muita 

dificuldade em 

participar em 

jogos, agindo em 

conformidade 

com as situações 

de jogo. 

Revela muita 

dificuldade em 

realizar 

habilidades 

básicas. 

Revela alguma 

facilidade em 

participar em 

jogos, agindo em 

conformidade 

com as situações 

de jogo. 

Revela alguma 

facilidade em 

realizar 

habilidades 

básicas. 

Revela facilidade 

em participar em 

jogos, agindo em 

conformidade 

com as situações 

de jogo. 

Revela facilidade 

em realizar 

habilidades 

básicas. 

Revela muita 

facilidade em 

participar em 

jogos, agindo em 

conformidade 

com as situações 

de jogo. 

Revela muita 

facilidade em 

realizar 

habilidades 

básicas. 

 

BLOCO 3 

ATIVIDADES 
RÍTMICAS 

EXPRESSIVA
S (DANÇA) 

 
30% 

 

BLOCO 3 

ATIVIDADES 
RÍTMICAS 

EXPRESSIVA
S (DANÇA) 

 
40% 

Revela muita 

dificuldade em 

combinar 

deslocamentos 

e movimentos 

não 

locomotores 

de acordo com 

a estrutura 

rítmica e 

melodia de 

composições 

musicais. 

Revela alguma 

facilidade em 

combinar 

deslocamentos 

e movimentos 

não 

locomotores 

de acordo com 

a estrutura 

rítmica e 

melodia de 

composições 

musicais. 

Revela 

facilidade em 

combinar 

deslocamentos 

e movimentos 

não 

locomotores 

de acordo com 

a estrutura 

rítmica e 

melodia de 

composições 

musicais. 

Revela muita 

facilidade em 

combinar 

deslocamentos 

e movimentos 

não 

locomotores 

de acordo com 

a estrutura 

rítmica e 

melodia de 

composições 

musicais. 

Revela muita 

dificuldade em 

combinar 

deslocamentos e 

movimentos não 

locomotores de 

acordo com a 

estrutura rítmica 

e melodia de 

composições 

musicais. 

Revela alguma 

facilidade em 

combinar 

deslocamentos e 

movimentos não 

locomotores de 

acordo com a 

estrutura rítmica 

e melodia de 

composições 

musicais. 

Revela facilidade 

em combinar 

deslocamentos e 

movimentos não 

locomotores de 

acordo com a 

estrutura rítmica 

e melodia de 

composições 

musicais. 

Revela muita 

facilidade em 

combinar 

deslocamentos e 

movimentos não 

locomotores de 

acordo com a 

estrutura rítmica 

e melodia de 

composições 

musicais. 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS de Estudo do Meio   

4.º Ano  

Anexo 1 

DOMÍNIOS 
E 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Níveis de Desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Sociedade 

       25% 

 

 
Construir um friso cronológico com 
os factos e as datas relevantes da 
História de Portugal, destacando a 
formação de Portugal, a época da 
expansão marítima, o período 
filipino e a Restauração, a 
implantação da República e o 25 de 
Abril. 
 

Revela muitas 
dificuldades: 
Na construção de um 
friso cronológico com os 
factos e as datas 
relevantes da História de 
Portugal, não destacando 
a formação de Portugal, 
assim como a época da 
expansão marítima, o 
período filipino e a 
Restauração, a 
implantação da República 
e o 25 de Abril. 
 

Revela alguma facilidade: 
Na construção de um 
friso cronológico com os 
factos e as datas 
relevantes da História de 
Portugal, destacando a 
formação de Portugal, a 
época da expansão 
marítima, o período 
filipino e a Restauração, a 
implantação da República 
e o 25 de Abril. 
 

Revela facilidade: 
Na construção de um 
friso cronológico com os 
factos e as datas 
relevantes da História de 
Portugal, destacando a 
formação de Portugal, a 
época da expansão 
marítima, o período 
filipino e a Restauração, a 
implantação da República 
e o 25 de Abril. 
 

Revela bastante 
facilidade: 
Na construção de um 
friso cronológico com os 
factos e as datas 
relevantes da História de 
Portugal, destacando a 
formação de Portugal, a 
época da expansão 
marítima, o período 
filipino e a Restauração, a 
implantação da República 
e o 25 de Abril. 
 

 
Conhecer personagens e aspetos 
da vida em sociedade relacionados 
com os factos relevantes da 
história de Portugal, com recurso a 
fontes documentais. 
 

Revela muitas 
dificuldades: 
No conhecimento de 
personagens e aspetos da 
vida em sociedade 
relacionados com os 
factos relevantes da 
história de Portugal, com 
recurso a fontes 
documentais. 
 

Revela alguma facilidade: 
No conhecimento de 
personagens e aspetos da 
vida em sociedade 
relacionados com os 
factos relevantes da 
história de Portugal, com 
recurso a fontes 
documentais. 
 

Revela facilidade: 
No conhecimento de 
personagens e aspetos da 
vida em sociedade 
relacionados com os 
factos relevantes da 
história de Portugal, com 
recurso a fontes 
documentais. 
 

Revela bastante 
facilidade: 
No conhecimento de 
personagens e aspetos da 
vida em sociedade 
relacionados com os 
factos relevantes da 
história de Portugal, com 
recurso a fontes 
documentais. 
 

Relacionar a Revolução do 25 de 
Abril de 1974 com a obtenção de 
liberdades e direitos. 

Revela muitas 
dificuldades: 
No relacionamento do 25 

Revela alguma facilidade: 
No relacionamento do 25 
de Abril de 1974 com a 

Revela facilidade: 
No relacionamento do 25 
de Abril de 1974 com a 

Revela bastante 
facilidade: 
No relacionamento do 25 



 
 

de Abril de 1974 com a 
obtenção de liberdades e 
direitos. 
 

obtenção de liberdades e 
direitos. 

obtenção de liberdades e 
direitos. 

de Abril de 1974 com a 
obtenção de liberdades e 
direitos. 

 
Reconhecer a importância da 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos para a construção de 
uma sociedade mais justa. 

Revela muitas 
dificuldades: 
No reconhecimento da 
importância da 
Declaração Universal dos 
Direitos Humanos para a 
construção de uma 
sociedade mais justa. 

Revela alguma facilidade: 
No reconhecimento da 
importância da 
Declaração Universal dos 
Direitos Humanos para a 
construção de uma 
sociedade mais justa. 
  

Revela facilidade: 
No reconhecimento da 
importância da 
Declaração Universal dos 
Direitos Humanos para a 
construção de uma 
sociedade mais justa. 
 

Revela bastante 
facilidade: 
No reconhecimento da 
importância da 
Declaração Universal dos 
Direitos Humanos para a 
construção de uma 
sociedade mais justa. 
  
 

 
Conhecer o número de Estados 
pertencentes à União Europeia, 
localizando alguns estados-
membros num mapa da Europa. 
 

Revela muitas 
dificuldades: 
No conhecimento do 
número de Estados 
pertencentes à União 
Europeia, não localizando 
alguns estados-membros 
num mapa da Europa. 
 

Revela alguma facilidade: 
No conhecimento do 
número de Estados 
pertencentes à União 
Europeia, localizando 
alguns estados-membros 
num mapa da Europa. 
 

Revela facilidade: 
No conhecimento do 
número de Estados 
pertencentes à União 
Europeia, localizando 
alguns estados-membros 
num mapa da Europa. 
 

Revela bastante 
facilidade: 
No conhecimento do 
número de Estados 
pertencentes à União 
Europeia, localizando 
alguns estados-membros 
num mapa da Europa. 
 

 
Reconhecer a existência de fluxos 
migratórios, temporários ou de 
longa duração, identificando 
causas e consequências para os 
territórios envolvidos. 

Revela muitas 
dificuldades: 
No reconhecimento da 
existência de fluxos 
migratórios, temporários 
ou de longa duração, não 
identificando causas nem 
consequências para os 
territórios envolvidos. 
 

Revela alguma facilidade: 
No reconhecimento da 
existência de fluxos 
migratórios, temporários 
ou de longa duração, 
identificando causas e 
consequências para os 
territórios envolvidos. 

Revela facilidade: 
No reconhecimento da 
existência de fluxos 
migratórios, temporários 
ou de longa duração, 
identificando causas e 
consequências para os 
territórios envolvidos. 

Revela bastante 
facilidade: 
No reconhecimento da 
existência de fluxos 
migratórios, temporários 
ou de longa duração, 
identificando causas e 
consequências para os 
territórios envolvidos. 

Natureza 

25% 

 

 
Descrever, de forma simplificada, e 
com recurso a representações, os 
sistemas digestivo, respiratório, 
circulatório, excretor e 

Revela muitas 
dificuldades: 
Na descrição, de forma 
simplificada, e com 
recurso a representações, 

Revela alguma facilidade: 
Na descrição, de forma 
simplificada, e com 
recurso a representações, 
os sistemas digestivo, 

Revela facilidade: 
Na descrição, de forma 
simplificada, e com 
recurso a representações, 
os sistemas digestivo, 

Revela bastante 
facilidade: 
Na descrição, de forma 
simplificada, e com 
recurso a representações, 



reprodutivo, reconhecendo que o 
seu bom funcionamento implica 
cuidados específicos.  
 

os sistemas digestivo, 
respiratório, circulatório, 
excretor e reprodutivo, e 
em reconhecer que o seu 
bom funcionamento 
implica cuidados 
específicos.  

respiratório, circulatório, 
excretor e reprodutivo, e 
em reconhecer que o seu 
bom funcionamento 
implica cuidados 
específicos.  
 

respiratório, circulatório, 
excretor e reprodutivo, e 
em reconhecer que o seu 
bom funcionamento 
implica cuidados 
específicos.  
 

os sistemas digestivo, 
respiratório, circulatório, 
excretor e reprodutivo, e 
em reconhecer que o seu 
bom funcionamento 
implica cuidados 
específicos.  
 

 
Conhecer algumas modificações 
biológicas e comportamentais que 
ocorrem na adolescência.  
 

Revela muitas 
dificuldades: 
No conhecimento de 
algumas modificações 
biológicas e 
comportamentais que 
ocorrem na adolescência.  
 

Revela alguma facilidade: 
No conhecimento de 
algumas modificações 
biológicas e 
comportamentais que 
ocorrem na adolescência.  
 

Revela facilidade: 
No conhecimento de 
algumas modificações 
biológicas e 
comportamentais que 
ocorrem na adolescência.  
 

Revela bastante 
facilidade: 
No conhecimento de 
algumas modificações 
biológicas e 
comportamentais que 
ocorrem na adolescência.  
 

 
Reconhecer mecanismos simples 
de defesa do organismo, por 
exemplo, a pele como primeira 
barreira de proteção e de 
prevenção de doenças. 

Revela muitas 
dificuldades: 
No reconhecimento de 
mecanismos simples de 
defesa do organismo, por 
exemplo, a pele como 
primeira barreira de 
proteção e de prevenção 
de doenças. 
 

Revela alguma facilidade: 
No reconhecimento de 
mecanismos simples de 
defesa do organismo, por 
exemplo, a pele como 
primeira barreira de 
proteção e de prevenção 
de doenças. 

Revela facilidade: 
No reconhecimento de 
mecanismos simples de 
defesa do organismo, por 
exemplo, a pele como 
primeira barreira de 
proteção e de prevenção 
de doenças. 

Revela bastante 
facilidade: 
No reconhecimento de 
mecanismos simples de 
defesa do organismo, por 
exemplo, a pele como 
primeira barreira de 
proteção e de prevenção 
de doenças. 

 
Identificar plantas e animais em 
vias de extinção ou mesmo 
extintos, investigando as razões 
que conduziram a essa situação.  
 

Revela muitas 
dificuldades: 
Na identificação de 
plantas e animais em vias 
de extinção ou mesmo 
extintos, e na 
investigação das razões 
que conduziram a essa 
situação.  
 

Revela alguma facilidade: 
Na identificação de 
plantas e animais em vias 
de extinção ou mesmo 
extintos, e na 
investigação das razões 
que conduziram a essa 
situação.  
 

Revela facilidade: 
Na identificação de 
plantas e animais em vias 
de extinção ou mesmo 
extintos, e na 
investigação das razões 
que conduziram a essa 
situação.  
 

Revela bastante 
facilidade: 
Na identificação de 
plantas e animais em vias 
de extinção ou mesmo 
extintos, e na 
investigação das razões 
que conduziram a essa 
situação.  
 

 
 

Revela muitas 
dificuldades: 

Revela alguma facilidade: 
Na localização do planeta 

Revela facilidade: 
Na localização do planeta 

Revela bastante 
facilidade: 



Localizar o planeta Terra no 
Sistema Solar, representando-o de 
diversas formas. 
 

Na localização do planeta 
Terra no Sistema Solar, e 
na sua representação de 
diversas formas. 
 

Terra no Sistema Solar, e 
na sua representação de 
diversas formas. 
 

Terra no Sistema Solar, e 
na sua representação de 
diversas formas. 
 

Na localização do planeta 
Terra no Sistema Solar, e 
na sua representação de 
diversas formas. 
 

 
Utilizar representações 
cartográficas, a diferentes escalas 
(em suporte de papel ou digital), 
para localizar formas de relevo, 
rios, lagos e lagoas em Portugal.  
 

Revela muitas 
dificuldades: 
Na utilização de 
representações 
cartográficas, a diferentes 
escalas (em suporte de 
papel ou digital), para 
localizar formas de 
relevo, rios, lagos e lagoas 
em Portugal.  
 

Revela alguma facilidade: 
Na utilização de 
representações 
cartográficas, a diferentes 
escalas (em suporte de 
papel ou digital), para 
localizar formas de 
relevo, rios, lagos e lagoas 
em Portugal.  
 

Revela facilidade: 
Na utilização de 
representações 
cartográficas, a diferentes 
escalas (em suporte de 
papel ou digital), para 
localizar formas de 
relevo, rios, lagos e lagoas 
em Portugal.  
 

Revela bastante 
facilidade: 
Na utilização de 
representações 
cartográficas, a diferentes 
escalas (em suporte de 
papel ou digital), para 
localizar formas de 
relevo, rios, lagos e lagoas 
em Portugal.  
 

 
Comparar diferentes formas de 
relevo de Portugal, através de 
observação direta ou indireta 
(imagens fixas ou animadas), de 
esquemas e de mapas 
hipsométricos, utilizando 
vocabulário geográfico adequado.  
 
 
 

Revela muitas 
dificuldades: 
Na comparação de 
diferentes formas de 
relevo de Portugal, 
através de observação 
direta ou indireta 
(imagens fixas ou 
animadas), de esquemas 
e de mapas 
hipsométricos, e na 
utilização de vocabulário 
geográfico adequado. 

Revela alguma facilidade: 
Na comparação de 
diferentes formas de 
relevo de Portugal, 
através de observação 
direta ou indireta 
(imagens fixas ou 
animadas), de esquemas 
e de mapas 
hipsométricos, e na 
utilização de vocabulário 
geográfico adequado.  

Revela facilidade: 
Na comparação de 
diferentes formas de 
relevo de Portugal, 
através de observação 
direta ou indireta 
(imagens fixas ou 
animadas), de esquemas 
e de mapas 
hipsométricos, e na 
utilização de vocabulário 
geográfico adequado.  
 

Revela bastante 
facilidade: 
 Na comparação de 
diferentes formas de 
relevo de Portugal, 
através de observação 
direta ou indireta 
(imagens fixas ou 
animadas), de esquemas 
e de mapas 
hipsométricos, e na 
utilização de vocabulário 
geográfico adequado.  
 
 

 
Utilizar diversos processos para 
referenciar os pontos cardeais 
(posição do Sol, bússola, estrela 
polar), na orientação, localização e 
deslocação à superfície da Terra. 
 

Revela muitas 
dificuldades: 
Na utilização de diversos 
processos para 
referenciar os pontos 
cardeais (posição do Sol, 
bússola, estrela polar), na 

Revela alguma facilidade: 
Na utilização de diversos 
processos para 
referenciar os pontos 
cardeais (posição do Sol, 
bússola, estrela polar), na 
orientação, localização e 

Revela facilidade: 
Na utilização de diversos 
processos para 
referenciar os pontos 
cardeais (posição do Sol, 
bússola, estrela polar), na 
orientação, localização e 

Revela bastante 
facilidade: 
Na utilização de diversos 
processos para 
referenciar os pontos 
cardeais (posição do Sol, 
bússola, estrela polar), na 



orientação, localização e 
deslocação à superfície da 
Terra. 
 

deslocação à superfície da 
Terra. 
 

deslocação à superfície da 
Terra. 
 

orientação, localização e 
deslocação à superfície da 
Terra. 
 

 
Reconhecer alguns fenómenos 
naturais (sismos, vulcões, etc.) 
como manifestações da dinâmica e 
da estrutura interna da Terra e 
como agentes modificadores da 
paisagem. 
 

Revela muitas 
dificuldades: 
No reconhecimento de 
alguns fenómenos 
naturais (sismos, vulcões, 
etc.) como manifestações 
da dinâmica e da 
estrutura interna da Terra 
e como agentes 
modificadores da 
paisagem. 
 

Revela alguma facilidade: 
No reconhecimento de 
alguns fenómenos 
naturais (sismos, vulcões, 
etc.) como manifestações 
da dinâmica e da 
estrutura interna da Terra 
e como agentes 
modificadores da 
paisagem. 
 

Revela facilidade: 
No reconhecimento de 
alguns fenómenos 
naturais (sismos, vulcões, 
etc.) como manifestações 
da dinâmica e da 
estrutura interna da Terra 
e como agentes 
modificadores da 
paisagem. 
 

Revela bastante 
facilidade: 
No reconhecimento de 
alguns fenómenos 
naturais (sismos, vulcões, 
etc.) como manifestações 
da dinâmica e da 
estrutura interna da Terra 
e como agentes 
modificadores da 
paisagem. 
 

 
Recolher amostras de rochas e de 
solos agrupando-as de acordo com 
as suas propriedades (cor, textura, 
dureza, cheiro, permeabilidade) e 
exemplificar a sua aplicabilidade. 
 

Revela muitas 
dificuldades: 
Na recolha de amostras 
de rochas e de solos e em 
as agrupar de acordo com 
as suas propriedades (cor, 
textura, dureza, cheiro, 
permeabilidade) e em 
exemplificar a sua 
aplicabilidade. 
 

Revela alguma facilidade: 
Na recolha de amostras 
de rochas e de solos e em 
as agrupar de acordo com 
as suas propriedades (cor, 
textura, dureza, cheiro, 
permeabilidade) e em 
exemplificar a sua 
aplicabilidade. 
 

Revela facilidade: 
Na recolha de amostras 
de rochas e de solos e em 
as agrupar de acordo com 
as suas propriedades (cor, 
textura, dureza, cheiro, 
permeabilidade) e em 
exemplificar a sua 
aplicabilidade. 
 

Revela bastante 
facilidade: 
Na recolha de amostras 
de rochas e de solos e em 
as agrupar de acordo com 
as suas propriedades (cor, 
textura, dureza, cheiro, 
permeabilidade) e em 
exemplificar a sua 
aplicabilidade. 
 

 
Descrever diversos tipos de uso do 
solo da sua região (áreas agrícolas, 
florestais, industriais ou turísticas), 
comparando com os de outras 
regiões. 
 

Revela muitas 
dificuldades: 
Na descrição de diversos 
tipos de uso do solo da 
sua região (áreas 
agrícolas, florestais, 
industriais ou turísticas), 
e na comparação com os 
de outras regiões. 
 

Revela alguma facilidade: 
Na descrição de diversos 
tipos de uso do solo da 
sua região (áreas 
agrícolas, florestais, 
industriais ou turísticas), 
e na comparação com os 
de outras regiões. 
 

Revela facilidade: 
Na descrição de diversos 
tipos de uso do solo da 
sua região (áreas 
agrícolas, florestais, 
industriais ou turísticas), 
e na comparação com os 
de outras regiões. 
 

Revela bastante 
facilidade: 
Na descrição de diversos 
tipos de uso do solo da 
sua região (áreas 
agrícolas, florestais, 
industriais ou turísticas), 
e na comparação com os 
de outras regiões. 
 

  Revela muitas Revela alguma facilidade: Revela facilidade: Revela bastante 



Reconhecer de que forma a 
atividade humana interfere no 
oceano (poluição, alterações nas 
zonas costeiras e rios, etc.) 
 
 

dificuldades: 
No reconhecimento de 
que forma a atividade 
humana interfere no 
oceano (poluição, 
alterações nas zonas 
costeiras e rios, etc.) 
 

No reconhecimento de 
que forma a atividade 
humana interfere no 
oceano (poluição, 
alterações nas zonas 
costeiras e rios, etc.) 
 

No reconhecimento de 
que forma a atividade 
humana interfere no 
oceano (poluição, 
alterações nas zonas 
costeiras e rios, etc.) 
 

facilidade: 
No reconhecimento de 
que forma a atividade 
humana interfere no 
oceano (poluição, 
alterações nas zonas 
costeiras e rios, etc.) 
 

Tecnologia 

25% 

 

 
Comparar diversos materiais, por 
exemplo, através dos circuitos 
elétricos, indicando se são 
isoladores ou condutores elétricos, 
e discutir as suas aplicações, bem 
como as regras de segurança na 
sua utilização.  
 

Revela muitas 
dificuldades: 
Na comparação de 
diversos materiais, por 
exemplo, através dos 
circuitos elétricos, na 
indicação se são 
isoladores ou condutores 
elétricos, e em discutir as 
suas aplicações, bem 
como as regras de 
segurança na sua 
utilização.  
 

Revela alguma facilidade: 
Na comparação de 
diversos materiais, por 
exemplo, através dos 
circuitos elétricos, na 
indicação se são 
isoladores ou condutores 
elétricos, e em discutir as 
suas aplicações, bem 
como as regras de 
segurança na sua 
utilização.  
 

Revela facilidade: 
Na comparação de 
diversos materiais, por 
exemplo, através dos 
circuitos elétricos, na 
indicação se são 
isoladores ou condutores 
elétricos, e em discutir as 
suas aplicações, bem 
como as regras de 
segurança na sua 
utilização.  
 

Revela bastante 
facilidade: 
Na comparação de 
diversos materiais, por 
exemplo, através dos 
circuitos elétricos, na 
indicação se são 
isoladores ou condutores 
elétricos, e em discutir as 
suas aplicações, bem 
como as regras de 
segurança na sua 
utilização.  
 

 
Identificar objetos tecnológicos 
(analógicos e digitais), utilizados no 
passado e no presente, 
relacionando-os com os materiais 
utilizados no seu fabrico, para 
constatar permanências e 
evoluções.  
 

Revela muitas 
dificuldades: 
Na identificação de 
objetos tecnológicos 
(analógicos e digitais), 
utilizados no passado e 
no presente, e em os 
relacionar com os 
materiais utilizados no 
seu fabrico, para 
constatar permanências e 
evoluções.  
 

Revela alguma facilidade: 
Na identificação de 
objetos tecnológicos 
(analógicos e digitais), 
utilizados no passado e 
no presente, e em os 
relacionar com os 
materiais utilizados no 
seu fabrico, para 
constatar permanências e 
evoluções.  
 

Revela facilidade: 
Na identificação de 
objetos tecnológicos 
(analógicos e digitais), 
utilizados no passado e 
no presente, e em os 
relacionar com os 
materiais utilizados no 
seu fabrico, para 
constatar permanências e 
evoluções.  
 

Revela bastante 
facilidade: 
Na identificação de 
objetos tecnológicos 
(analógicos e digitais), 
utilizados no passado e 
no presente, e em os 
relacionar com os 
materiais utilizados no 
seu fabrico, para 
constatar permanências e 
evoluções.  
 

Reconhecer a importância da 
evolução tecnológica para a 
evolução da sociedade, 

Revela muitas 
dificuldades: 
No reconhecimento da 

Revela alguma facilidade: 
No reconhecimento da 
importância da evolução 

Revela facilidade: 
No reconhecimento da 
importância da evolução 

Revela bastante 
facilidade: 
No reconhecimento da 



relacionando objetos, 
equipamentos e soluções 
tecnológicas com diferentes 
necessidades e problemas do 
quotidiano (previsão/mitigação da 
ocorrência de catástrofes naturais 
e tecnológicas, saúde, 
telecomunicações, transportes, 
etc.).  
 

importância da evolução 
tecnológica para a 
evolução da sociedade, 
em relacionar objetos, 
equipamentos e soluções 
tecnológicas com 
diferentes necessidades e 
problemas do quotidiano 
(previsão/mitigação da 
ocorrência de catástrofes 
naturais e tecnológicas, 
saúde, telecomunicações, 
transportes, etc.).  
 

tecnológica para a 
evolução da sociedade, 
em relacionar objetos, 
equipamentos e soluções 
tecnológicas com 
diferentes necessidades e 
problemas do quotidiano 
(previsão/mitigação da 
ocorrência de catástrofes 
naturais e tecnológicas, 
saúde, telecomunicações, 
transportes, etc.).  
 

tecnológica para a 
evolução da sociedade, 
em relacionar objetos, 
equipamentos e soluções 
tecnológicas com 
diferentes necessidades e 
problemas do quotidiano 
(previsão/mitigação da 
ocorrência de catástrofes 
naturais e tecnológicas, 
saúde, telecomunicações, 
transportes, etc.).  
 

importância da evolução 
tecnológica para a 
evolução da sociedade, 
em relacionar objetos, 
equipamentos e soluções 
tecnológicas com 
diferentes necessidades e 
problemas do quotidiano 
(previsão/mitigação da 
ocorrência de catástrofes 
naturais e tecnológicas, 
saúde, telecomunicações, 
transportes, etc.).  
 

 
Produzir soluções tecnológicas 
através da reutilização ou 
reciclagem de materiais 
(catavento, forno solar, etc.). 

Revela muitas 
dificuldades: 
Na produção de soluções 
tecnológicas através da 
reutilização ou reciclagem 
de materiais (catavento, 
forno solar, etc.). 
 

Revela alguma facilidade: 
Na produção de soluções 
tecnológicas através da 
reutilização ou reciclagem 
de materiais (catavento, 
forno solar, etc.). 

Revela facilidade: 
Na produção de soluções 
tecnológicas através da 
reutilização ou reciclagem 
de materiais (catavento, 
forno solar, etc.). 

Revela bastante 
facilidade: 
Na produção de soluções 
tecnológicas através da 
reutilização ou reciclagem 
de materiais (catavento, 
forno solar, etc.). 

Sociedade 

Natureza 

Tecnologia 

25% 

 

 
Reconhecer e valorizar o 
património natural e cultural - 
local, nacional, etc.- identificando 
na paisagem elementos naturais 
(sítios geológicos, espaços da Rede 
Natura, etc.) e vestígios materiais 
do passado (edifícios, pontes, 
moinhos e estátuas, etc.), 
costumes, tradições, símbolos e 
efemérides.  
 

Revela muitas 
dificuldades: 
No reconhecimento e na 
valorização do património 
natural e cultural - local, 
nacional, etc.- e em 
identificar na paisagem 
elementos naturais (sítios 
geológicos, espaços da 
Rede Natura, etc.) e 
vestígios materiais do 
passado (edifícios, 
pontes, moinhos e 
estátuas, etc.), costumes, 
tradições, símbolos e 
efemérides.  

Revela alguma facilidade: 
No reconhecimento e na 
valorização do património 
natural e cultural - local, 
nacional, etc.- e em 
identificar na paisagem 
elementos naturais (sítios 
geológicos, espaços da 
Rede Natura, etc.) e 
vestígios materiais do 
passado (edifícios, 
pontes, moinhos e 
estátuas, etc.), costumes, 
tradições, símbolos e 
efemérides.  
 

Revela facilidade: 
No reconhecimento e na 
valorização do património 
natural e cultural - local, 
nacional, etc.- e em 
identificar na paisagem 
elementos naturais (sítios 
geológicos, espaços da 
Rede Natura, etc.) e 
vestígios materiais do 
passado (edifícios, 
pontes, moinhos e 
estátuas, etc.), costumes, 
tradições, símbolos e 
efemérides.  
 

Revela bastante 
facilidade: 
No reconhecimento e na 
valorização do património 
natural e cultural - local, 
nacional, etc.- e em 
identificar na paisagem 
elementos naturais (sítios 
geológicos, espaços da 
Rede Natura, etc.) e 
vestígios materiais do 
passado (edifícios, 
pontes, moinhos e 
estátuas, etc.), costumes, 
tradições, símbolos e 
efemérides.  



  

 
Relacionar a distribuição espacial 
de alguns fenómenos físicos 
(relevo, clima, rede hidrográfica, 
etc.) com a distribuição espacial de 
fenómenos humanos (população, 
atividades económicas, etc.) a 
diferentes escalas.  
 

Revela muitas 
dificuldades: 
No relacionamento da 
distribuição espacial de 
alguns fenómenos físicos 
(relevo, clima, rede 
hidrográfica, etc.) com a 
distribuição espacial de 
fenómenos humanos 
(população, atividades 
económicas, etc.) a 
diferentes escalas.  
 

Revela alguma facilidade: 
No relacionamento da 
distribuição espacial de 
alguns fenómenos físicos 
(relevo, clima, rede 
hidrográfica, etc.) com a 
distribuição espacial de 
fenómenos humanos 
(população, atividades 
económicas, etc.) a 
diferentes escalas.  
 

Revela facilidade: 
No relacionamento da 
distribuição espacial de 
alguns fenómenos físicos 
(relevo, clima, rede 
hidrográfica, etc.) com a 
distribuição espacial de 
fenómenos humanos 
(população, atividades 
económicas, etc.) a 
diferentes escalas.  
 

Revela bastante 
facilidade: 
No relacionamento da 
distribuição espacial de 
alguns fenómenos físicos 
(relevo, clima, rede 
hidrográfica, etc.) com a 
distribuição espacial de 
fenómenos humanos 
(população, atividades 
económicas, etc.) a 
diferentes escalas.  
 

 
Relacionar o aumento da 
população mundial e do consumo 
de bens com alterações na 
qualidade do ambiente (destruição 
de florestas, poluição, 
esgotamento de recursos, extinção 
de espécies, etc.), reconhecendo a 
necessidade de adotar medidas 
individuais e coletivas que 
minimizem o impacto negativo.  
 

Revela muitas 
dificuldades: 
No relacionamento do 
aumento da população 
mundial e do consumo de 
bens com alterações na 
qualidade do ambiente 
(destruição de florestas, 
poluição, esgotamento de 
recursos, extinção de 
espécies, etc.), e em 
reconhecer a necessidade 
de adotar medidas 
individuais e coletivas que 
minimizem o impacto 
negativo. 

Revela alguma facilidade: 
No relacionamento do 
aumento da população 
mundial e do consumo de 
bens com alterações na 
qualidade do ambiente 
(destruição de florestas, 
poluição, esgotamento de 
recursos, extinção de 
espécies, etc.), e em 
reconhecer a necessidade 
de adotar medidas 
individuais e coletivas que 
minimizem o impacto 
negativo. 
 

Revela facilidade: 
No relacionamento do 
aumento da população 
mundial e do consumo de 
bens com alterações na 
qualidade do ambiente 
(destruição de florestas, 
poluição, esgotamento de 
recursos, extinção de 
espécies, etc.), e em 
reconhecer a necessidade 
de adotar medidas 
individuais e coletivas que 
minimizem o impacto 
negativo. 
 
 

Revela bastante 
facilidade: 
No relacionamento do 
aumento da população 
mundial e do consumo de 
bens com alterações na 
qualidade do ambiente 
(destruição de florestas, 
poluição, esgotamento de 
recursos, extinção de 
espécies, etc.), e em 
reconhecer a necessidade 
de adotar medidas 
individuais e coletivas que 
minimizem o impacto 
negativo. 
 

Utilizar as tecnologias de 
informação e comunicação com 
segurança, respeito e 
responsabilidade, tomando 
consciência de que o seu uso 
abusivo gera dependência (jogos, 
redes sociais, etc.).  

Revela muitas 
dificuldades: 
Na utilização das 
tecnologias de 
informação e 
comunicação com 
segurança, respeito e 

Revela alguma facilidade: 
Na utilização das 
tecnologias de 
informação e 
comunicação com 
segurança, respeito e 
responsabilidade, e em 

Revela facilidade: 
Na utilização das 
tecnologias de 
informação e 
comunicação com 
segurança, respeito e 
responsabilidade, e em 

Revela bastante 
facilidade: 
Na utilização das 
tecnologias de 
informação e 
comunicação com 
segurança, respeito e 



 responsabilidade, e em 
tomar consciência de que 
o seu uso abusivo gera 
dependência (jogos, redes 
sociais, etc.).  
 

tomar consciência de que 
o seu uso abusivo gera 
dependência (jogos, redes 
sociais, etc.).  
 

tomar consciência de que 
o seu uso abusivo gera 
dependência (jogos, redes 
sociais, etc.).  
 
 

responsabilidade, e em 
tomar consciência de que 
o seu uso abusivo gera 
dependência (jogos, redes 
sociais, etc.).  
 

 
Saber colocar questões, levantar 
hipóteses, fazer inferências, 
comprovar resultados e saber 
comunicá-los, reconhecendo como 
se constrói o conhecimento. 
 

Revela muitas 
dificuldades: 
Em saber colocar 
questões, levantar 
hipóteses, fazer 
inferências, comprovar 
resultados e saber 
comunicá-los, e em 
reconhecer como se 
constrói o conhecimento. 
 

Revela alguma facilidade: 
Em saber colocar 
questões, levantar 
hipóteses, fazer 
inferências, comprovar 
resultados e saber 
comunicá-los, e em 
reconhecer como se 
constrói o conhecimento. 
 

Revela facilidade: 
 Em saber colocar 
questões, levantar 
hipóteses, fazer 
inferências, comprovar 
resultados e saber 
comunicá-los, e em 
reconhecer como se 
constrói o conhecimento. 
 
 

Revela bastante 
facilidade: 
Em saber colocar 
questões, levantar 
hipóteses, fazer 
inferências, comprovar 
resultados e saber 
comunicá-los, e em 
reconhecer como se 
constrói o conhecimento. 
 

 

 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

Ano Letivo 2020-2021 
 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DE INGLÊS – 4.º Ano  

 

DOMÍNIOS 
E PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oralidade 
50% (Regime Presencial e 

Misto) 
40% (Regime à Distância) 

 

Compreensão oral 
- Não compreende palavras e 

expressões muito simples, 

comunicadas de forma clara e 

pausada num contexto familiar 

e com apoio visual 

- Não entende instruções 

simples para completar 

pequenas tarefas 

- Não acompanha a sequência 

de pequenas histórias 

conhecidas com apoio 

visual/audiovisual 

- Não identifica palavras e 

expressões em rimas, 

lengalengas e canções 

Compreensão oral 
- Compreende palavras e 

expressões muito simples, 

comunicadas de forma clara e 

pausada num contexto familiar 

e com apoio visual 

- Entende instruções simples 

para completar pequenas 

tarefas 

- Acompanha a sequência de 

pequenas histórias conhecidas 

com apoio visual/audiovisual 

- Identifica palavras e 

expressões em rimas, 

lengalengas e canções  

Compreensão oral 
- Compreende bem palavras e 

expressões muito simples, 

comunicadas de forma clara e 

pausada num contexto familiar 

e com apoio visual 

- Entende bem instruções 

simples para completar 

pequenas tarefas 

- Acompanha bem a sequência 

de pequenas histórias 

conhecidas com apoio 

visual/audiovisual 

- Identifica bem palavras e 

expressões em rimas, 

lengalengas e canções  

Compreensão oral 
- Compreende muito bem 

palavras e expressões muito 

simples, comunicadas de forma 

clara e pausada num contexto 

familiar e com apoio visual 

- Entende muito bem instruções 

simples para completar 

pequenas tarefas 

- Acompanha muito bem a 

sequência de pequenas 

histórias conhecidas com apoio 

visual/audiovisual 

- Identifica muito bem palavras 

e expressões em rimas, 

lengalengas e canções 

Interação / Produção oral 
- Não utiliza formas de 

tratamento adequadas quando 

se dirige ao professor ou 

colegas  

- Não pergunta nem responde 

sobre temas previamente 

apresentados 

- Não interage com o professor 

e/ou colegas em situações 

simples e organizadas 

previamente 

Interação / Produção oral 
- Utiliza formas de tratamento 

adequadas quando se dirige ao 

professor ou colegas  

- Pergunta e responde sobre 

temas previamente 

apresentados 

- Interage com o professor e/ou 

colegas em situações simples e 

organizadas previamente 

- Participa numa conversa com 

troca simples de informação 

Interação / Produção oral 
- Utiliza bem formas de 

tratamento adequadas quando 

se dirige ao professor ou 

colegas  

- Pergunta e responde bem sobre 

temas previamente 

apresentados 

- Interage bem com o professor 

e/ou colegas em situações 

simples e organizadas 

previamente 

Interação / Produção oral 
- Utiliza muito bem formas de 

tratamento adequadas quando 

se dirige ao professor ou 

colegas  

- Pergunta e responde muito 

bem sobre temas previamente 

apresentados 

- Interage muito bem com o 

professor e/ou colegas em 

situações simples e organizadas 

previamente 



- Não participa numa conversa 

com troca simples de 

informação sobre temas 

familiares 

- Não comunica informação 

pessoal elementar  

- Não se expressa com 

vocabulário simples, em 

situações previamente 

organizadas 

- Não diz rimas, lengalengas 

nem canta 

- Não indica o que é, ou não 

capaz de fazer 

- Não prepara, nem repete ou 

memoriza uma apresentação 

oral como forma de ganhar 

confiança  

- Não apresenta uma atividade 

Show & Tell à turma ou outros 

elementos da comunidade 

educativa 

sobre temas familiares 

- Comunica informação pessoal 

elementar  

- Expressa-se com vocabulário 

simples, em situações 

previamente organizadas 

- Diz rimas, lengalengas e canta 

- Indica o que é, ou não capaz 

de fazer 

- Prepara, repete e memoriza 

uma apresentação oral como 

forma de ganhar confiança  

- Apresenta uma atividade Show 

& Tell à turma ou outros 

elementos da comunidade 

educativa 

- Participa bem numa conversa 

com troca simples de 

informação sobre temas 

familiares 

- Comunica bem informação 

pessoal elementar  

- Expressa-se bem com 

vocabulário simples, em 

situações previamente 

organizadas 

- Diz bem rimas, lengalengas e 

canta 

- Indica bem o que é, ou não 

capaz de fazer 

- Prepara bem, repete e 

memoriza uma apresentação 

oral como forma de ganhar 

confiança  

- Apresenta bem uma atividade 

Show & Tell à turma ou outros 

elementos da comunidade 

educativa 

- Participa muito bem numa 

conversa com troca simples de 

informação sobre temas 

familiares 

- Comunica muito bem 

informação pessoal elementar  

- Expressa-se muito bem com 

vocabulário simples, em 

situações previamente 

organizadas 

- Diz muito bem rimas, 

lengalengas e canta 

- Indica muito bem o que é, ou 

não capaz de fazer 

- Prepara muito bem, repete e 

memoriza uma apresentação 

oral como forma de ganhar 

confiança  

- Apresenta muito bem uma 

atividade Show & Tell à turma 

ou outros elementos da 

comunidade educativa 

 
 
 

 
 
 

Escrita 
50% (Regime Presencial e 

Misto) 
60% (Regime Misto) 

 

Compreensão escrita 
- Não identifica vocabulário 

familiar acompanhado por 

imagens 

- Não lê pequenas histórias 

ilustradas com vocabulário 

conhecido 

- Não compreende instruções 

muito simples com apoio visual  

- Não desenvolve a literacia, 

não fazendo exercício de rima e 

sinonímia 

- Não desenvolve a numeracia, 

não realizando atividades 

interdisciplinares com a 

Matemática e o Estudo do Meio 

Compreensão escrita 
- Identifica vocabulário familiar 

acompanhado por imagens 

- Lê pequenas histórias 

ilustradas com vocabulário 

conhecido 

- Compreende instruções muito 

simples com apoio visual  

- Desenvolve a literacia, fazendo 

exercício de rima e sinonímia 

- Desenvolve a numeracia, 

realizando atividades 

interdisciplinares com a 

Matemática e o Estudo do Meio 

 

Compreensão escrita 
- Identifica bem vocabulário 

familiar acompanhado por 

imagens 

- Lê bem pequenas histórias 

ilustradas com vocabulário 

conhecido 

- Compreende bem instruções 

muito simples com apoio visual  

- Desenvolve bem a literacia, 

fazendo exercício de rima e 

sinonímia 

- Desenvolve bem a numeracia, 

realizando atividades 

interdisciplinares com a 

Matemática e o Estudo do Meio 

Compreensão escrita 
- Identifica muito bem 

vocabulário familiar 

acompanhado por imagens 

- Lê muito bem pequenas 

histórias ilustradas com 

vocabulário conhecido 

- Compreende muito bem 

instruções muito simples com 

apoio visual  

- Desenvolve muito bem a 

literacia, fazendo exercício de 

rima e sinonímia 

- Desenvolve muito bem a 

numeracia, realizando 

atividades interdisciplinares 



  com a Matemática e o Estudo 

do Meio 

Interação / Produção escrita 
- Não preenche um formulário 

(online ou em formato papel) 

muito simples com informação 

pessoal básica 

- Não responde a um email, 

chat ou mensagem de forma 

simples 

- Não legenda sequências de 

imagens 

- Não preenche espaços 

lacunares em textos muito 

simples com palavras dadas 

- Não escreve sobre si próprio 

de forma muito elementar 

- Não escreve sobre as suas 

preferências de forma muito 

simples 

Interação / Produção escrita 
- Preenche um formulário 

(online ou em formato papel) 

muito simples com informação 

pessoal básica 

- Responde a um email, chat ou 

mensagem de forma simples 

- Legenda sequências de 

imagens 

- Preenche espaços lacunares 

em textos muito simples com 

palavras dadas 

- Escreve sobre si próprio de 

forma muito elementar 

- Escreve sobre as suas 

preferências de forma muito 

simples 

Interação / Produção escrita 
- Preenche bem um formulário 

(online ou em formato papel) 

muito simples com informação 

pessoal básica 

- Responde bem a um email, 

chat ou mensagem de forma 

simples 

- Legenda bem sequências de 

imagens 

- Preenche bem espaços 

lacunares em textos muito 

simples com palavras dadas 

- Escreve bem sobre si próprio 

de forma muito elementar 

- Escreve bem sobre as suas 

preferências de forma muito 

simples 

Interação / Produção escrita 
- Preenche muito bem um 

formulário (online ou em 

formato papel) muito simples 

com informação pessoal básica 

- Responde muito bem a um 

email, chat ou mensagem de 

forma simples 

- Legenda muito bem 

sequências de imagens 

- Preenche muito bem espaços 

lacunares em textos muito 

simples com palavras dadas 

- Escreve muito bem sobre si 

próprio de forma muito 

elementar 

- Escreve muito bem sobre as 

suas preferências de forma 

muito simples 
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Regime Descritores Percentagem 

PRESENCIAL /MISTO /NÃO PRESENCIAL 

SER RESPEITADOR DA DIFERENÇA DO OUTRO 20% 

PARTICIPATIVO/COLABORADOR 20% 

INDAGADOR/INVESTIGADOR 20% 

CONHECEDOR 15% 

COMUNICADOR 15% 

CRIATIVO 10% 



Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

ESCOLA BÁSICA PÊRO DA COVILHÃ 

 

                                                 

                                              CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ASSEMBLEIA DE TURMA (1.º Ciclo)                                              

                                             (Regime Presencial / Regime Misto / Regime Não Presencial) 
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www.aeperocovilha.net * direcao@aeperodacovilha.pt 
 

• Informação e Comunicação (25%)  

 Expõe as suas ideias de forma clara. 

 Comunica em diversos contextos de forma adequada. 
 

• Pensamento Crítico/Criativo (25%)  

  Apresenta argumentos para a fundamentação das tomadas de posição. 

  Expressa ideias diferentes para o mesmo contexto. 

 

• Relacionamento Interpessoal (25%) 

      Respeita as regras de trabalho de grupo/equipa. 

      Coopera com os outros na prossecução de objetivos comuns. 

 

• Desenvolvimento da Autonomia (25%) 

     Realiza as atividades de forma autónoma e procura superar-se. 

     Identifica áreas do seu interesse. 
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