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I - CONTEXTUALIZAÇÃO  
O referencial de avaliação do Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar, que aqui se apresenta, foi 

construído de forma a normalizar a avaliação e a classificação dos alunos respeitando o Perfil dos Alunos 
à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) e as Aprendizagens Essenciais (AE) de cada disciplina, dando 
resposta ao n.º 1 do artigo 18.º da portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto.  

Este documento foi aprovado, na sua versão final, em 16.09.2021 
  

II- DEFINIÇÃO DE CONCEITOS  
Este referencial de avaliação tem em conta os seguintes conceitos:  
 

1. Avaliar é um processo eminentemente pedagógico, de tomada de decisões a partir da recolha de 
informações relevantes, rigorosas e credíveis que permitem descrever a qualidade das aprendizagens 
dos alunos, monitorizando-as.  
 
1.1. A avaliação pedagógica integra duas modalidades: ApA (Avaliação Para as Aprendizagens) – 

utilização formativa da avaliação – e AdA (Avaliação Das Aprendizagens) – utilização sumativa da 
avaliação. 
  
1.1.1. Avaliação Para as Aprendizagens (ApA) – formativa – é uma avaliação de proximidade, que 

tem como propósito melhorar a aprendizagem. É um processo de recolha e interpretação 
de evidências que professores e alunos utilizam para determinar em que situação se 
encontram os alunos, onde se pretende que eles cheguem e qual a melhor forma de lá 
chegarem.  
 

1.1.2. Avaliação Das Aprendizagens (AdA) – sumativa – é um balanço, uma apreciação global, um 
ponto de situação que se faz acerca do que, num dado momento, os alunos sabem e são 
capazes de fazer. Os professores são livres de organizar os momentos de avaliação 
sumativa que entenderem, sendo, no entanto, obrigados a comunicar o resultado dessas 
avaliações aos Alunos e aos Encarregados de Educação  
 

2. Processo de recolha de informação - qualquer ação formal ou informal, estruturada ou não 
estruturada, desenvolvida com vista à obtenção de dados relativos às aprendizagens e 
competências dos alunos, permitindo a distribuição de feedback de qualidade.  
 

3. Critérios de Avaliação - explicitam aquilo que se deseja que aconteça, um ideal a alcançar. São os 
padrões de aprendizagem considerados desejáveis em relação a um domínio e que todos os alunos 
deverão ter oportunidade de atingir. Os critérios são importantes referenciais de aprendizagem 
que devem ser definidos durante o processo de planificação do ensino, ser transparentes e do 
conhecimento dos alunos.  
 

4. Descritores de Desempenho - especificações que se consideram relevantes - descrições tão 
simples e sucintas quanto possível - do nível de qualidade do desempenho dos alunos numa dada 
tarefa de avaliação.  
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5. Tarefas (simultaneamente de ensino, de avaliação e de aprendizagem) - criteriosamente 
selecionadas e diversificadas, devendo representar os domínios estruturantes do currículo. Podem 
ser: 

 
5.1. Tarefas que permitam avaliar as aprendizagens dos alunos de acordo com o que está previsto 

no currículo nacional;  
 

5.2. Tarefas através das quais os alunos possam mostrar que são capazes de utilizar 
adequadamente as aprendizagens adquiridas;  

 
5.3. Tarefas através das quais os alunos realizem desempenhos relacionados com uma diversidade 

de expressões.  
6. Rubricas - orientações fundamentais, para que os alunos possam regular e autorregular os seus 

progressos nas aprendizagens que têm de desenvolver. Assim, numa rubrica, deverão existir 
sempre dois elementos fundamentais:  

 
6.1. um conjunto coerente e consistente de critérios que se considera traduzirem claramente o 

que é desejável que os alunos aprendam;  
 

6.2. um conjunto muito claro de descrições de níveis de desempenho para cada um desses 
critérios.  

 
As rubricas permitem desenvolver uma avaliação de referência criterial, podendo ser utilizadas no 
contexto da avaliação para as aprendizagens (formativa) e das aprendizagens (sumativa); podem 
ser utilizadas para mobilizar informação para efeitos da atribuição de classificações.  

 
7.     Domínio - organizador concetual (que pode ser comum a diferentes disciplinas) que relaciona 

conceitos e práticas de estudo, unidos por uma linguagem comum e que são um apoio à decisão 
estratégica. Estão orientados por critérios.  

 
8. Classificar – aplicação de um algoritmo a partir das ponderações atribuídas aos domínios, de 

acordo com os processos de recolha de informação, para cada disciplina, que resulta na 
atribuição de um nível/menção (Cfr Ponto 11)  

 
9. Autoavaliação - com base nos domínios identificados, serão organizadas fichas de autoavaliação 

dos alunos, nas quais estes sistematizam a sua autoavaliação, pelo menos no final de cada 
período.  
 

10. Avaliação dos alunos de PLNM: Os alunos de PLNM serão avaliados com critérios específicos, de 
acordo com a aprendizagens essenciais estipuladas para cada um dos níveis - Documentos de 
referência:   Aprendizagens essenciais PLNM.   

Para estes alunos, a disciplina de Português passará a ter a designação de PLNM. 
 
 

 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVER-O-MAR   *  PÓVOA DE VARZIM 

4 
Referencial de Avaliação 2021/2022 

 
11. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DE CLASSIFICAÇÃO/AVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

11.1  Competências/funções/responsabilidades 

Interve-
nientes 

Competências/funções/responsabilidades  Processos de 
recolha de 
informação  

 
Pr

of
es

so
re

s  

- Compete-lhes recolher frequentemente as informações e as evidencias de aprendizagem, através de 
vários e diversificados métodos. 
-  As técnicas e os instrumentos utilizados para recolher informação são da responsabilidade de cada 
professor e devem ser utilizados/selecionados de acordo com as especificidades de cada turma/aluno e 
área disciplinar. Considerando a aplicação máxima de um teste/ficha de avaliação, por período letivo; 
- Todas as técnicas de recolha de dados têm que ser valorizadas e refletidas nos domínios de cada 
disciplina. A ponderação dos domínios é da responsabilidade de cada grupo disciplinar. 
- Fornecer feedback referente ao desempenho dos alunos, ajustar o ensino, a aprendizagem e a avaliação 
e atribuir as respetivas classificações.  
- Compete-lhes fornecer feedback de qualidade, formal ou informalmente, dando novas oportunidades 
de aprendizagem aos alunos (avaliação sumativa com propósitos formativos) antes do processo de 
classificação (avaliação sumativa com propósitos classificativos)  
- Os professores devem propor tarefas que permitam, simultaneamente, aprender, ensinar e avaliar (a 
criação de rubricas para as tarefas pode facilitar este processo de ensino-aprendizagem-avaliação). 

  
  
  
  
  
  
  
Rubrica, relatório, 
composição, 
apresentação 
oral, debate, 
resolução de um 
problema, 
trabalho 
individual/pares/g
rupo, ficha de 
trabalho, 
minificha, 
questão aula, 
intervenções, 
atividade 
experimental, 
teste … 
  
  

 
Al

un
os

 

- Envolverem-se num processo de autoavaliação, ao longo do período. 
- Com orientação do professor, autorregular o seu processo de aprendizagem, identificar dificuldades e 
áreas de preferência, através do feedback adequado e contínuo.  
- Com orientação do professor, realizar a auto e heteroavaliação pelos pares, produzindo-se rubricas / 
registos adequados que permitam aos alunos efetuá-las ao longo de todo o processo de ensino, 
aprendizagem e avaliação. 
- Os alunos devem valorizar todos os momentos de aprendizagem 

 
Pa

is
/E

nc
ar

re
ga

do
s 

Ed
uc

aç
ão

 

- Conhecer os princípios de avaliação e de classificação definidos pelo agrupamento no início de cada 
ano letivo; 
- Ter um papel ativo na melhoria da aprendizagem dos seus educandos; 
 - Compete-lhes acompanhar todo o processo de avaliação dos seus educandos, quer através das 
informações avaliativas intercalares, quer através da participação nas reuniões promovidas pela escola, 
e ainda, através do acompanhamento dos registos diários e dos resultados obtidos pelos alunos nas 
diversas disciplinas. 

  

 
 11.2 Princípios de avaliação e de classificação, associados aos critérios transversais (ver ponto 12) 

PRINCÍPIOS DE AVALIAÇÃO PRINCÍPIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
Princípio da Diversificação 
Os professores têm, obrigatoriamente, 
de recorrer a diferentes técnicas de 
recolha de dados para que haja rigor e 
fiabilidade no processo de avaliação 

O professor deve utilizar, no mínimo, 2 ou 3 técnicas de recolha de dados de 
diferentes tipologias (ver 11.1). 
As técnicas e os instrumentos utilizados para recolha de dados são da 
responsabilidade de cada professor e devem ser selecionadas/ usadas de acordo com 
as características da turma e de cada aluno 
Todas as técnicas de recolha de dados têm a mesma valoração, vertendo para 
domínios/temas de cada disciplina 
A ponderação dos domínios/temas é da responsabilidade de cada departamento, 
estando esta vertida em planificações/ grelhas comuns. 

Princípio da Transparência 
A avaliação tem de ser discutida e 
participada com os alunos e partilhada 
com os encarregados de educação, 
devendo ser clara nos seus propósitos, 
métodos e objetos 

Os alunos devem ser envolvidos na definição dos critérios/pesos, recorrendo a 
rubricas de avaliação em, pelo menos, metade das tarefas de cada período. 
Os diretores de turma/ professores devem, obrigatoriamente, dar a conhecer aos 
encarregados de educação os princípios orientadores de avaliação e de classificação 
definidos no Agrupamento  
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Princípio da melhoria da qualidade 
das aprendizagens 
A principal modalidade de avaliação é a 
formativa, sendo um processo 
eminentemente pedagógica e tem por 
objetivo primordial a melhoria da 
qualidade das aprendizagens dos 
alunos e não a sua classificação 

Os professores devem produzir rubricas que promovam a autoavaliação, coavaliação 
e heteroavaliação das aprendizagens dos alunos e incluam os princípios transversais 
de avaliação/ classificação. 
Os professores devem fornecer feedback de qualidade aos alunos, com frequência, 
tendo por base as rubricas de avaliação, entre outros. 
Os alunos devem assumir o compromisso de se envolverem ativamente na melhoria 
das aprendizagens. 
Os encarregados de educação devem ter um papel interventivo na melhoria da 
aprendizagem dos seus educandos. 

Princípio da Positividade 
Aos alunos deve ser dada a 
possibilidade de demonstrarem o que 
sabem e conseguem fazer, seja pela 
criação de novas oportunidades, seja 
pela diversificação da natureza das 
tarefas 

Os professores devem fornecer feedback de qualidade, formal ou informalmente, 
dando novas oportunidades de aprendizagem aos alunos (avaliação sumativa com 
propósitos formativos) antes do processo de classificação (avaliação sumativa com 
propósitos classificativos). 
Os alunos devem valorizar todas as oportunidades de aprendizagem 

Princípio da Integração Curricular 
Os processos de avaliação de ensino e 
das aprendizagens devem ser um só. 
Todas as tarefas propostas devem 
servir para os alunos aprenderem , os 
professores ensinarem e ambos 
avaliarem (antes da classificação). 

Os professores devem propor tarefas que permitam, simultaneamente, aprender, 
ensinar e avaliar (a criação de rubricas para as tarefas pode facilitar este processo de 
integração ensino-aprendizagem-avaliação). 

  
 

 

O ponto seguinte (Ponto 12) apresenta as orientações gerais para os procedimentos de avaliação no 
Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar, devendo estes critérios ser entendidos como transversais a todos 
os níveis/ anos/ disciplinas. 

O ponto 13 apresenta RUBRICAS DE AVALIAÇÃO – Critérios de avaliação, por tarefa, integrando 
descritores e níveis de desempenho, os quais são referenciais para os docentes, a par de dois outros 
documentos complementares deste processo, as planificações e o referencial de avaliação específico 
(“Ponderação para classificação”) de departamento, traduzido em grelhas de registo/ ponderação (ponto 
14). 

 

Este procedimento será reavaliado no final dos períodos, através da apreciação dos procedimentos em 
departamento e, posteriormente, em Conselho Pedagógico, podendo o documento-síntese ser revisto 
sempre que necessário. 
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12.  CRITÉRIOS TRANSVERSAIS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVER-O-MAR 
CRITÉRIOS MUITO BOM  SUFICIENTE  MUITO INSUFICIENTE 

CO
N

H
EC

IM
EN

TO
S 

 

 Adquire, compreende e mobiliza, com 
rigor, os conhecimentos a novas situações; 

 Demonstra muita capacidade crítica e 
reflexiva; 

 Revela muita responsabilidade no 
cumprimento das tarefas propostas e 
prazos; 

 Revela muita iniciativa na procura do 
conhecimento e argumenta áreas 
transversais (direitos humanos, 
diversidade cultural, empreendedorismo, 
cidadania, inclusão, etc) 

 
 
1* 

 Adquire, compreende e mobiliza 
satisfatoriamente os conhecimentos a novas 
situações; 

 Demonstra alguma capacidade crítica e 
reflexiva; 

 Revela alguma responsabilidade no 
cumprimento das tarefas propostas e prazos; 

 Revela alguma iniciativa na procura do 
conhecimento e argumenta áreas transversais 
(direitos humanos, diversidade cultural, 
empreendedorismo, cidadania, inclusão, etc.) 

 
 
1* 

 Não adquire, não compreende e não 
mobiliza os conhecimentos; 

 Não demonstra capacidade crítica e 
reflexiva; 

 Não revela responsabilidade no 
cumprimento das tarefas propostas e 
prazos; 

 Não revela iniciativa na procura do 
conhecimento e não argumenta áreas 
transversais (direitos humanos, diversidade 
cultural, empreendedorismo, cidadania, 
inclusão, etc.) 

CO
M

U
N

IC
AÇ

ÃO
 

 

 Demonstra muita facilidade na aquisição 
ou com facilidade) competências associadas 
à comunicação e informação: 
 .na correção linguística (compreensão e 
expressão em português); 
 .na linguagem científica de forma 
adequada; 
 .na literacia digital 
 . na comunicação estética e domínio do 
corpo; 
 Mantém muito bom relacionamento 
interpessoal em espaço de sala de aula e 
outros espaços escolares, respeitando 
sempre as normas Estatuto do Aluno e 
Código de Conduta  
 Coopera muito bem com a escola e está 
sempre disponível para participar nas suas 
atividades, nomeadamente, em campanhas 
de solidariedade e voluntariado; 

  Demonstra alguma facilidade na aquisição 
de competências associadas à comunicação e 
informação: 
 .na correção linguística (compreensão e 
expressão em português); 
 .na linguagem científica de forma adequada; 
 .na literacia digital 
 . na comunicação estética e domínio do 
corpo; 
 Demonstra um relacionamento interpessoal 
satisfatório em espaço de sala de aula e outros 
espaços escolares, respeitando sempre as 
normas Estatuto do Aluno e Código de Conduta; 
 Coopera razoavelmente com a escola e está, 
ocasionalmente, disponível para participar nas 
suas atividades, nomeadamente, em campanhas 
de solidariedade e voluntariado; 
 

  Não adquire competências associadas à 
comunicação e informação: 
 .na correção linguística (compreensão e 
expressão em português); 
 .na linguagem científica de forma 
adequada; 
 .na literacia digital 
 . na comunicação estética e domínio do 
corpo; 
 Demonstra um relacionamento 
interpessoal inadequado em espaço de sala 
de aula e outros espaços escolares, não 
respeitando as normas Estatuto do Aluno e 
Código de Conduta; 
 Não coopera com a escola e nunca está 
disponível para participar nas suas atividades, 
nomeadamente, em campanhas de 
solidariedade e voluntariado; 
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RE
SO

LU
ÇÃ

O
 D

E 
PR

O
BL

EM
AS

 
 Lê e compreende, com muita facilidade 

dados fornecidos em tabelas, gráficos, 
textos, problemas e esquemas; 

 Seleciona estratégias de resolução de 
problemas, mobilizando adequadamente 
dados fornecidos em tabelas, gráficos, 
textos, problemas e esquemas; 

 Manifesta frequentemente 
disponibilidade para ajudar os seus pares 
na integração na escola, na superação das 
suas dificuldades e na inclusão; 

 Manipula e manuseia muito bem 
materiais e instrumentos diversificados 

 É sempre perseverante perante as 
dificuldades 

 Manifesta muito empenho, autonomia e 
resiliência. 

 Lê e compreende, com alguma facilidade 
dados fornecidos em tabelas, gráficos, textos, 
problemas e esquemas; 

 Seleciona estratégias de resolução de 
problemas, mobilizando razoavelmente dados 
fornecidos em tabelas, gráficos, textos, 
problemas e esquemas; 

 Manifesta alguma disponibilidade para ajudar 
os seus pares na integração na escola, na 
superação das suas dificuldades e na inclusão; 

 Manipula e manuseia razoavelmente 
materiais e instrumentos diversificados 

 É ocasionalmente perseverante perante as 
dificuldades 

 Manifesta algum empenho, autonomia e 
resiliência 

 Lê e compreende, com muita dificuldade 
dados fornecidos em tabelas, gráficos, 
textos, problemas e esquemas; 

 Não seleciona estratégias de resolução de 
problemas; 

 Não manifesta disponibilidade para ajudar 
os seus pares na integração na escola, na 
superação das suas dificuldades e na 
inclusão; 

 Não manipula nem manuseia materiais e 
instrumentos diversificados 

 Não é perseverante perante as dificuldades 
 Não manifesta empenho, autonomia e 

resiliência 

1* descritores de desempenho intermédios 
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RUBRICAS D 

 

13. Rubricas - Tarefas 

 
Tarefa que é objeto de avaliação – OBSERVAÇÃO DIRETA ......................................................................................................................................................... 10 

Tarefa que é objeto de avaliação – PROCESSO de TRABALHO em GRUPO (Observação em aula)............................................................................................. 11 

Tarefa que é objeto de avaliação – PROCESSO de TRABALHO INDIVIDUAL (Observação em aula) ........................................................................................... 12 

Tarefa que é objeto de avaliação – TRABALHO  EXPERIMENTAL / LABORATORIAL.................................................................................................................... 14 

Tarefa que é objeto de avaliação – PRODUÇÃO ESCRITA ........................................................................................................................................................... 15 

Tarefa que é objeto de avaliação –  APRESENTAÇÃO / EXPOSIÇÃO ORAL .................................................................................................................................. 16 

Tarefa que é objeto de avaliação – EXPRESSÃO ORAL ................................................................................................................................................................ 17 

Tarefa que é objeto de avaliação – COMPREENSÃO ORAL ......................................................................................................................................................... 18 

Tarefa que é objeto de avaliação – FLUÊNCIA E EXPRESSIVIDADE DA LEITURA ......................................................................................................................... 19 

Tarefa que é objeto de avaliação – PRODUÇÃO ESCRITA em Línguas Estrangeiras ................................................................................................................... 19 

Tarefa que é objeto de avaliação – EXPRESSÃO ORAL em Línguas Estrangeiras ........................................................................................................................ 21 

Tarefa que é objeto de avaliação – EDUCAÇÂO LITERÁRIA......................................................................................................................................................... 23 

Tarefa que é objeto de avaliação – DEBATE / FÓRUM DE DISCUSSÃO ....................................................................................................................................... 25 

Tarefa que é objeto de avaliação – RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS/PROBLEMA ............................................................................................................................ 26 

Tarefa que é objeto de avaliação – CADERNO DIÁRIO ................................................................................................................................................................ 27 

Tarefa que é objeto de avaliação – PORTEFÓLIO  ....................................................................................................................................................................... 28 

Tarefa que é objeto de avaliação –  EXECUÇÃO INSTRUMENTAL INDIVIDUAL/GRUPO ............................................................................................................. 29 

Tarefa que é objeto de avaliação – APTIDÃO FÍSICA ................................................................................................................................................................... 31 

Tarefa que é objeto de avaliação – EXERCÍCIO CRITÉRIO ........................................................................................................................................................... 32 

Tarefa que é objeto de avaliação – SITUAÇÃO DE JOGO (Formal ou Reduzido) ......................................................................................................................... 33 
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Tarefa que é objeto de avaliação –  APRESENTAÇÃO / EXPOSIÇÃO ORAL / EXPRESSÃO ORAL PLNM A1 .......................................................................... 35 

Tarefa que é objeto de avaliação –  LEITURA - PLNM A1 ............................................................................................................................................................ 36 

Tarefa que é objeto de avaliação – PRODUÇÃO ESCRITA – PLNM – A1 ...................................................................................................................................... 37 

Tarefa que é objeto de avaliação –  APRESENTAÇÃO / EXPOSIÇÃO ORAL / EXPRESSÃO ORAL PLNM A2 .................................................................................. 38 

Tarefa que é objeto de avaliação –  LEITURA - PLNM A2 ............................................................................................................................................................ 39 

Tarefa que é objeto de avaliação – PRODUÇÃO ESCRITA – PLNM – A2 ...................................................................................................................................... 41 

Tarefa que é objeto de avaliação –  APRESENTAÇÃO / EXPOSIÇÃO ORAL / EXPRESSÃO ORAL PLNM B1 .................................................................................. 43 

Tarefa que é objeto de avaliação –  LEITURA - PLNM B1 ............................................................................................................................................................ 44 

Tarefa que é objeto de avaliação – PRODUÇÃO ESCRITA – PLNM – B1 ...................................................................................................................................... 45 

Tarefa que é objeto de avaliação – PROCESSO de TRABALHO em GRUPO (Observação em aula) Dep.E.E./ DL 54- artº 10º - RTP e PEI .................................. 48 

Tarefa que é objeto de avaliação – Trabalho Individual (Observação em aula/CAA) Dep.E.E./ DL 54- artº 10º - RTP e PEI ...................................................... 49 

Tarefa que é objeto de avaliação – Expressão Verbal e não verbal Dep.E.E./ DL 54- artº 10º - RTP e PEI ................................................................................. 50 

Tarefa que é objeto de avaliação – Expressões (Musical/Artes) Dep.E.E./ DL 54- artº 10º - RTP e PEI ...................................................................................... 51 

Tarefa que é objeto de avaliação – Motricidade Dep. E.E./ DL 54- artº 10º - RTP e PEI ............................................................................................................. 51 

Tarefa que é objeto de avaliação –Autonomia Dep.E.E./ DL 54- artº 10º - RTP e PEI ................................................................................................................ 52 
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Tarefa que é objeto de avaliação – OBSERVAÇÃO DIRETA  

Critérios  

Níveis de desempenho 
1ºCi
clo 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 

2º e 3ºC 5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
 

 Domina, com muita facilidade as 
aprendizagens realizadas;  

 Pesquisa, seleciona e aplica, com rigor, 
informação de acordo com o tema; 

 Revela muita iniciativa na realização do 
trabalho e mobiliza áreas transversais; 

 Demonstra muita capacidade crítica e 
reflexiva; 

 Revela muita responsabilidade no 
cumprimento das tarefas propostas e 
prazos; 

  Domina, com facilidade as 
aprendizagens realizadas;  

 Pesquisa, seleciona e aplica informação 
de acordo com o tema; 

 Revela iniciativa na realização do 
trabalho e mobiliza áreas transversais; 

 Demonstra capacidade crítica e 
reflexiva; 

 Revela responsabilidade no 
cumprimento das tarefas propostas e 
prazos; 

  Não realizou as aprendizagens;  
 Não pesquisa, seleciona ou aplica 

informação de acordo com o 
tema; 

 Não revela iniciativa na realização 
do trabalho nem mobiliza áreas 
transversais; 

 Não demonstra capacidade crítica 
e reflexiva; 

 Não cumpre as tarefas propostas 
nem prazos; 

COMUNICAÇÃO 
 

 Comunica de forma muito correta 
apresentando uma linguagem bastante 
clara, objetiva e científica; 

 Mantém muito bom relacionamento 
interpessoal em espaço de sala de aula;  

 Respeita sempre as normas do Estatuto 
do Aluno e Código de Conduta; 

 Está sempre disponível para participar 
nas atividades, sendo solidário e 
voluntarioso; 

  Comunica de forma correta 
apresentando uma linguagem bastante 
clara, objetiva e científica; 

 Mantém bom relacionamento 
interpessoal em espaço de sala de aula; 

 Respeita as normas do Estatuto do 
Aluno e Código de Conduta; 

 Está disponível para participar nas 
atividades, sendo solidário e 
voluntarioso; 

  Não comunica de forma correta, 
não apresentando uma linguagem 
clara, objetiva ou científica; 

 Não mantém bom 
relacionamento interpessoal em 
espaço de sala de aula; 

 Não respeita as normas Estatuto 
do Aluno e Código de Conduta; 

 Não está disponível para 
participar nas atividades, não 
sendo solidário e voluntarioso; 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 

 Lê e compreende, com muita facilidade 
as orientações fornecidas pelo 
professor/a; 

 Seleciona e desenvolve uma estratégia 
muito adequada ao desenvolvimento 
da atividade;  

  Lê e compreende, com facilidade as 
orientações fornecidas pelo 
professor/a; 

 Seleciona e desenvolve uma estratégia 
adequada ao desenvolvimento da 
atividade;  

 Manuseia e manipula com facilidade os 
materiais e instrumentos da atividade; 

  Não lê nem compreende as 
orientações fornecidas pelo 
professor/a; 

 Não seleciona nem desenvolve 
uma estratégia adequada ao 
desenvolvimento da atividade;  
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 Manuseia e manipula com muita 
facilidade os materiais e instrumentos 
da atividade; 

 Revela muito método de trabalho, 
criatividade e empenho na realização 
da atividade; 

 Manifesta muito empenho, 
perseverança, autonomia e resiliência; 

 Revela método de trabalho, 
criatividade e empenho na realização 
da atividade; 

 Manifesta  empenho, perseverança, 
autonomia e resiliência; 

 Não manuseia nem manipula os 
materiais e instrumentos da 
atividade; 

 Não revela qualquer método de 
trabalho, criatividade ou 
empenho na realização da 
atividade; 

 Não manifesta empenho, 
perseverança, autonomia e 
resiliência; 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – PROCESSO de TRABALHO em GRUPO (Observação em aula) 

Critérios  
Níveis de desempenho 

1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 3ºC 5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
 

 Pesquisa, seleciona e aplica, com 
rigor, informação de acordo com o 
tema; 

 Demonstra muita capacidade crítica 
e reflexiva; 

 Revela muita responsabilidade no 
cumprimento das tarefas propostas 
e prazos; 

 Revela muita iniciativa na realização 
do trabalho e mobiliza áreas 
transversais 

 Domina, com muita facilidade as 
aprendizagens realizadas 

  Pesquisa, seleciona e aplica 
razoavelmente a informação de acordo 
com o tema; 

 Demonstra alguma capacidade crítica e 
reflexiva; 

 Revela alguma responsabilidade no 
cumprimento das tarefas propostas e 
prazos; 

 Revela alguma iniciativa na realização 
do trabalho e mobiliza áreas 
transversais 

 Domina, com alguma facilidade as 
aprendizagens realizadas 

  Não pesquisa, seleciona nem 
aplica a informação  

 Não demonstra capacidade crítica 
e reflexiva; 

 Revela muita irresponsabilidade 
no cumprimento das tarefas 
propostas e prazos; 

 Não revela iniciativa na realização 
do trabalho nem mobiliza áreas 
transversais 

 Não domina as aprendizagens 
realizadas 

COMUNICAÇÃO 
 

Comunica de forma muito apelativa os resultados 
do trabalho 
Apresenta linguagem bastante clara, objetiva e 

 
Mantém muito bom relacionamento interpessoal 
dentro do grupo e com os restantes grupos/turma 

  Comunica razoavelmente os 
resultados do trabalho 

 Apresenta linguagem relativamente 
clara, objetiva e científica. 

 Mantém um razoável relacionamento 
interpessoal dentro do grupo e com os 
restantes grupos/turma 

  Não comunica os resultados do 
trabalho 

 Não apresenta uma linguagem 
clara, objetiva e científica. 

 Mantém um mau relacionamento 
interpessoal dentro do grupo e 
com os restantes grupos/turma 
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Coopera muito bem com os colegas do grupo; 
presenta e negocia consensos que conduzem ao 

desenvolvimento do trabalho, interagindo com 
empatia e tolerância; 
Partilha voluntariamente saberes, colocando-os 
ao serviço do grupo.  

 Coopera razoavelmente com os 
colegas do grupo; apresenta e negocia 
consensos que conduzem ao 
desenvolvimento do trabalho, 
interagindo com empatia e tolerância; 

 Partilha razoavelmente saberes, 
colocando-os ao serviço do grupo 

 Não coopera com os colegas do 
grupo;  

 Não partilha saberes 
 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 

 Lê e compreende, com muita 
facilidade as orientações fornecidas 
pelo professor/a 

 Desenvolve uma estratégia adequada 
ao desenvolvimento do trabalho  

 Seleciona de forma rigorosa 
estratégias de resolução de 
problemas 

 Revela muita criatividade no 
conteúdo, forma e método de 
trabalho 

 Manifesta frequentemente 
disponibilidade para ajudar os seus 
pares no grupo e na turma, 
contribuindo com eficácia na 
resolução/mediação de conflitos; 

 Manuseia com muita facilidade os 
materiais e instrumentos 
nomeadamente as ferramentas 
digitais; 

 É sempre perseverante perante as 
dificuldades 

 Manifesta muito empenho, 
autonomia e resiliência 

  Lê e compreende, com alguma 
facilidade as orientações fornecidas 
pelo professor/a 

 Desenvolve uma estratégia 
razoavelmente adequada ao 
desenvolvimento do trabalho 

 Seleciona estratégias razoavelmente 
adequadas à resolução de problemas 

 Revela alguma criatividade no 
conteúdo, forma e método de trabalho 

 Manifesta alguma disponibilidade para 
ajudar os seus pares no grupo e na 
turma, contribuindo com eficácia na 
resolução/mediação de conflitos; 

 Manuseia com alguma facilidade os 
materiais e instrumentos 
nomeadamente as ferramentas 
digitais; 

 É razoavelmente perseverante perante 
as dificuldades 

 Manifesta algum empenho, autonomia 
e resiliência 

 

  Não lê as orientações fornecidas 
pelo professor/a 

 Não desenvolve uma estratégia de 
desenvolvimento do trabalho 

 Não seleciona estratégias para a 
resolução de problemas 

 Não revela criatividade no 
conteúdo, forma e método de 
trabalho 

 Não manifesta disponibilidade 
para ajudar os seus pares no grupo 
e na turma; 

 Não manuseia os materiais e 
instrumentos nomeadamente as 
ferramentas digitais; 

 Não é perseverante perante as 
dificuldades 

 Não manifesta empenho, 
autonomia e resiliência 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – PROCESSO de TRABALHO INDIVIDUAL (Observação em aula) 
Critérios  Níveis de desempenho 
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1ºCi
clo 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 

2º e 3ºC 5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
 

 Adquire, compreende e mobiliza, 
com rigor, os conhecimentos 

 Realiza corretamente todas as 
tarefas propostas 

 Demonstra muita capacidade 
crítica e reflexiva; 

 Revela muita responsabilidade 
no cumprimento das tarefas 
propostas e prazos; 

 Revela muita iniciativa na 
procura do conhecimento e 
mobiliza áreas transversais  

  Adquire, compreende e 
mobiliza, razoavelmente, os 
conhecimentos; 

 Realiza corretamente algumas 
tarefas propostas 

 Demonstra alguma capacidade 
crítica e reflexiva; 

 Revela alguma responsabilidade 
no cumprimento das tarefas 
propostas e prazos; 

 Revela alguma iniciativa na 
procura do conhecimento e nem 
sempre mobiliza áreas 
transversais 

  Não adquire, compreende 
nem mobiliza os 
conhecimentos  

 Não realiza as tarefas 
propostas 

 Não demonstra capacidade 
crítica e reflexiva; 

 Não revela 
responsabilidade no 
cumprimento das tarefas 
propostas e prazos; 

 Não revela iniciativa na 
procura do conhecimento e 
não mobiliza áreas 
transversais 

COMUNICAÇÃO 
 

 Estrutura o discurso com lógica, 
coerência e capacidade de 
síntese; 

 Exprime-se de forma clara e 
objetiva, com correção linguística 
e sentido de oportunidade. 

  Estrutura o discurso com alguma 
lógica, coerência e capacidade de 
síntese; 
Exprime, por vezes, de forma 
clara e objetiva, com correção 
linguística, científica, com 
sentido de oportunidade 

  Não estrutura o discurso 
com lógica, coerência e 
capacidade de síntese; 

 Não se exprime de forma 
clara e objetiva, com 
correção linguística e 
sentido de oportunidade 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 

 Compreende, com muita 
facilidade as orientações 
fornecidas pelo professor/a;  

 Cumpre rigorosamente as 
orientações fornecidas;   

 Seleciona estratégias de 
resolução de problemas, 
mobilizando adequadamente 
dados fornecidos em tabelas, 
gráficos, textos, problemas e 
esquemas;  

 Manuseia muito bem materiais e 
instrumentos diversificados, 

  Compreende razoavelmente as 
orientações fornecidas pelo 
professor/a;  

 Cumpre, na maior parte das 
vezes, as orientações fornecidas;   

 Seleciona estratégias de 
resolução de problemas, e 
mobiliza razoavelmente os dados 
fornecidos em tabelas, gráficos, 
textos, problemas e esquemas;  

 Manuseia adequadamente 
materiais e instrumentos 
diversificados, nomeadamente as 
ferramentas digitais;  

  Compreende com muita 
dificuldade as orientações 
fornecidas pelo professor/a; 

 Não cumpre as orientações 
fornecidas;   

 Não seleciona estratégias 
de resolução de problemas, 
nem mobiliza 
adequadamente dados 
fornecidos em tabelas, 
gráficos, textos, problemas 
e esquemas;  

 Não manuseia os materiais 
e instrumentos 
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nomeadamente as ferramentas 
digitais;  

 É sempre perseverante perante 
as dificuldades;  

 Manifesta muito empenho, 
autonomia e resiliência. 

 Por vezes é perseverante 
perante as dificuldades; 

 Manifesta algum empenho, 
autonomia e resiliência. 

diversificados, 
nomeadamente as 
ferramentas digitais;  

 Não é perseverante perante 
as dificuldades;  

 Não manifesta empenho, 
autonomia e resiliência 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – TRABALHO  EXPERIMENTAL / LABORATORIAL 

Critérios  
Níveis de desempenho 

1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 3ºC 5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
 

 Identifica/formula problemas e 
hipóteses de forma autónoma. 

 Identifica o material/reagentes 
de laboratório. 

 Elabora/cumpre o protocolo 
experimental sem recorrer à 
ajuda do professor. 

 Realiza as tarefas cumprindo as 
normas de segurança. 

  Identifica/formula problemas e 
hipóteses com ajuda. 

 Identifica com dificuldade 
algum dos materiais/reagentes 
de laboratório.  

 Elabora/cumpre o protocolo 
experimental com a orientação 
do professor. 

 Realiza as tarefas cumprindo as 
normas de segurança sendo 
necessário a intervenção do 
professor. 

 

  Não identifica/formula 
problemas e hipóteses  

 Não Identifica o 
material/reagentes de 
laboratório.  

 Não elabora/cumpre o 
protocolo experimental. 

 Não realiza as tarefas/não 
cumpre as normas de 
segurança. 

 

COMUNICAÇÃO 
 

 Regista e organiza com rigor os 
resultados experimentais de 
forma autónoma. 

 Dinamiza o trabalho em grupo. 

  Regista e organiza os resultados 
experimentais com intervenção 
do professor. 

 Colabora no trabalho em grupo. 
 

  Não regista os resultados 
experimentais. 

 Não colabora no trabalho 
em grupo. 

 
RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 
 

 Manuseia corretamente o 
material de 

  Manuseia com dificuldade o 
material de 

  Não manuseia o material de 
laboratório/instrumentos 
específicos.  
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laboratório/instrumentos 
específicos.  

 Avalia criticamente 
procedimentos e resultados. É 
persistente, resiliente e 
colaborativo no trabalho entre 
pares. 

laboratório/instrumentos 
específicos.  

 Avalia procedimentos e 
resultados com a ajuda do 
professor.  

 É colaborativo no trabalho 
entre pares. 

 

 Não consegue avaliar 
procedimentos e resultados 
mesmo com a ajuda do 
professor.  

 Não é colaborativo no 
trabalho entre pares. 

 

 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – PRODUÇÃO ESCRITA 

Critérios  
Níveis de desempenho 

1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 3ºC 5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
 

 Desenvolve, sem desvios, a 
temática proposta.  

 Apresenta informação 
relevante. 

 Estrutura o texto, articulando as 
ideias de forma coerente.  

 Utiliza, com eficácia, 
mecanismos de coesão textual. 

 Domina as estruturas e formas 
gramaticais.  

 Utiliza pontuação adequada e 
ortografia precisa. 

 Respeita as convenções da 
estrutura gramatical. 
 

  Desenvolve, com desvios pontuais, a 
temática proposta.  

 Apresenta informação nem sempre 
relevante. 

 Estrutura o texto, articulando as 
ideias de forma coerente, podendo 
apresentar algumas imprecisões.  

 Utiliza, com alguma eficácia, 
mecanismos de coesão textual. 

 Apresenta algumas incorreções no 
domínio das estruturas e formas 
gramaticais. 

 Utiliza pontuação geralmente 
adequada e ortografia precisa. 

 Nem sempre respeita as convenções 
da estrutura gramatical. 

  Não desenvolve a temática 
proposta. 

 Não apresenta informação 
relevante. 

 Não estrutura o texto  
 Não utiliza mecanismos de 

coesão textual  
 Não domina as estruturas e 

formas gramaticais.  
 Não utiliza pontuação de 

forma adequada e a é 
ortografia imprecisa; 

 Não respeita as convenções 
da estrutura gramatical. 
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COMUNICAÇÃO 
 

 Redige um texto sem 
incorreções, ou com 
incorreções ocasionais.  

 Evidencia muito bom controlo 
vocabular. 

 Respeita a estrutura do tipo de 
texto solicitado e cumpre as 
intenções comunicativas 
previstas. 

  Redige um texto, com algumas 
incorreções não impeditivas da 
compreensão.  

 Evidencia algum controlo 
vocabular.  

 Respeita a estrutura do tipo de 
texto solicitado, apresentando 
falhas pouco significativas, e 
cumpre as intenções 
comunicativas previstas. 

  Não redige um texto com 
correções  

 Não evidencia controlo 
vocabular. 

 Não respeita a estrutura do 
tipo de texto solicitado e não 
cumpre as intenções 
comunicativas previstas 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 

 Revê autonomamente a 
produção escrita, corrigindo e 
reformulando o texto, se 
necessário melhorar. 

  Revê a produção escrita com 
ajuda do professor procedendo 
às correções necessárias 

  Não revê a produção escrita  

 PESQUIS 

 

Tarefa que é objeto de avaliação –  APRESENTAÇÃO / EXPOSIÇÃO ORAL 

Critérios  
Níveis de desempenho 

1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 3ºC 5 4 3 2 1 

 
 

CONHECIMENTOS 
 

 Identifica o tema / assunto 
  Apresenta informação 

relevante com vocabulário rico 
e variado adequado ao tema / 
assunto. 

 Define um bom plano de 
apresentação que traduza as 
aprendizagens realizadas. 

 Exprime-se com correção 
linguística 

 

  Identifica, ainda que de forma 
pouco clara, a temática ou o 
assunto a apresentar. 

 Apresenta a informação, mas não 
esgota o esclarecimento do tema. 
Há falhas a nível do vocabulário 
específico do tema/assunto. 

 Define um plano de apresentação 
e as etapas a seguir, com a ajuda 
do professor  

 Exprime–se com falhas pontuais 
ao nível da correção linguística 

  Não identifica a temática  
 Não apresenta a informação 

necessária ao 
esclarecimento do tema. 

 Não se esforça por organizar 
a apresentação, nem 
evidencia aprendizagens. 

 Apresenta muitas falhas ao 
nível da correção linguística. 

 

COMUNICAÇÃO 
 

 Saúda o público com empatia e 
cortesia; 

  Saúda o público com alguma 
empatia e cortesia. 

  Inicia de forma muito brusca 
sem saudar o público. 
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 Assume uma atitude corporal e 
gestual adequada que permite 
captar a atenção dos ouvintes; 

 Apresenta uma dicção clara, 
audível e ritmo adequado; 

 Comunica com 
espontaneidade/facilidade de 
expressão; 

 Apresenta um discurso bem 
estruturado. 

 

 Apresenta falhas pontuais na 
atitude corporal e gestual. 

 Apresenta fluência e ritmo, 
mas utiliza um tom de voz nem 
sempre audível. 

 Exprime-se com fluência e 
ritmo, mas utiliza um tom de 
voz nem sempre audível.  

 Há falhas a nível da 
organização do discurso. 

 

 A atitude corporal e gestual é 
completamente desadequada. 

 Tem uma dicção inaudível ou 
não clara. 

 Não é expressivo na 
apresentação que faz. 

 Apresenta um discurso muito 
desorganizado, com muitas 
ruturas de coesão frequentes. 

 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 

 Utiliza uma estratégia adequada ao 
desenvolvimento do 
tema/assunto. 

 Assegura a progressão da 
informação fazendo eventuais / 
breves pausas para reestruturar o 
discurso. 

  Utiliza uma estratégia pouco 
adequada ao desenvolvimento 
do tema/assunto. 

 A informação não é 
apresentada de forma 
progressiva 

 

  Não utiliza qualquer 
estratégia para o 
desenvolvimento do 
tema/assunto. 

 Não assegura a progressão 
da informação. 

 
 

Tarefa que é objeto de avaliação – EXPRESSÃO ORAL 

Critérios  
Níveis de desempenho 

1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 3ºC 5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
 

 Comunica de forma adequada e 
correta em diferentes contextos 
de oralidade; 

 Assume uma postura 
interventiva veiculando 
informação oportuna; 

 Demonstra pensamento crítico 
e criativo. 

  Comunica nem sempre de 
forma adequada e correta em 
diferentes contextos de 
oralidade; 

 Assume uma postura 
interventiva, mas nem sempre a 
informação é oportuna; 

 Nem sempre demonstra 
pensamento crítico e criativo. 

  Não comunica de forma 
adequada e correta em 
contexto de oralidade 
formal; 

 Não assume uma postura 
interventiva, mas nem 
sempre a informação é 
oportuna; 

 Não demonstra pensamento 
crítico e criativo. 

COMUNICAÇÃO 
 

 Intervém na sua vez 
respeitando as regras de 
conduta. 

  Nem sempre intervém na sua 
vez respeitando as regras de 
conduta. 

  Não intervém na sua vez 
respeitando as regras de 
conduta. 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVER-O-MAR   *  PÓVOA DE VARZIM 

18 Referencial de Avaliação 2021/2022 

 Sabe ouvir respeitando a 
opinião dos pares. 

 Nem sempre sabe ouvir 
respeitando a opinião dos 
pares. 

 Não sabe ouvir respeitando 
a opinião dos pares. 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 

 Reage de forma positiva quando 
a sua opinião é confrontada. 

  Nem sempre reage de forma 
positiva quando a sua opinião é 
confrontada. 

 

  Não reage de forma positiva 
quando a sua opinião é 
confrontada. 

A/INVES 

 

 

 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – COMPREENSÃO ORAL 

Critérios  
Níveis de desempenho 

1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 3ºC 5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
 

 Apreende informação em 
linguagem corrente; 

 Identifica/interpreta discursos 
orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade. 

  Apreende alguma informação 
em linguagem corrente; 

 Identifica/interpreta alguns 
discursos orais com diferentes 
graus de formalidade e 
complexidade. 

  Não apreende uma 
informação em linguagem 
corrente; 

 Não Identifica, nem 
interpreta discursos orais. 

COMUNICAÇÃO 
 

 Utiliza frases adequadas em 
qualquer tipo de comunicação; 

 Usa vocabulário variado e 
adequado;  

 Exprime as suas ideias com 
facilidade e de uma forma 
lógica. 

  Utiliza frases nem sempre 
adequadas em qualquer tipo de 
comunicação; 

 Usa vocabulário pouco variado 
e pouco adequado;  

 Exprime as suas ideias com 
alguma facilidade e de uma 
forma pouco logica. 

  Não utiliza frases adequadas 
em qualquer tipo de 
comunicação; 

 Usa vocabulário muito 
reduzido ou inadequado;  

 Não consegue exprimir as 
suas ideias  
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RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 

 Interpreta a informação, com 
vista à formulação de novas 
questões. 

 

  Interpreta a informação, mas 
tem dificuldade em formular 
novas questões. 

  Não consegue interpretar a 
informação. 

TIGAÇÃO 

Tarefa que é objeto de avaliação – FLUÊNCIA E EXPRESSIVIDADE DA LEITURA 

Critérios  
Níveis de desempenho 

1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 3ºC 5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
 

 Lê de forma clara e com 
correção linguística. 

 Lê de forma fluente e com um 
ritmo adequado ao texto. 

  Lê a maioria das palavras de 
forma clara e com correção 
linguística. 

 Lê com razoável fluência, mas 
com um ritmo pouco adequado 
ao texto. 

  Não lê com correção 
linguística. 

 Não lê de forma fluente   

COMUNICAÇÃO 
 

 Revela expressividade na sua 
leitura, transmitindo todos os 
sentimentos e emoções 
presentes no texto. 

 

  Revela pouca expressividade na 
sua leitura, transmitindo pouco 
os sentimentos/emoções 
presentes no texto. 

  Não revela expressividade 
na sua leitura. 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 

 Identifica com precisão o 
sentido do texto que lê, 
adequando a expressividade da 
leitura a cada passagem do 
texto. 

  Apresenta dificuldade em 
identificar o sentido do texto 
não adequando corretamente a 
expressividade da leitura a cada 
passagem do texto. 

  Não identifica o sentido do 
texto. 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – PRODUÇÃO ESCRITA em Línguas Estrangeiras 

Critérios   
Níveis de desempenho  

1ºCiclo  Muito Bom  Bom  Suficiente  Insuficiente  
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   2º e 3ºC  5  4  3  2  1  

CONHECIMENTOS  

  

 Compreende o tema; 
 Apresenta a informação 

necessária ao esclarecimento 
do tema; 

 Redige um texto apresentando 
a informação de forma muito 
clara e precisa; 

 Respeita as diferentes partes 
do texto; 

 Domina as estruturas e formas 
gramaticais da língua 
estrangeira; 

 Utiliza pontuação adequada e 
ortografia precisa; 

 Respeita as convenções da 
estrutura gramatical da língua 
estrangeira; 

 Estrutura o texto, articulando 
as ideias de forma coerente e 
coesa.; 

 Utiliza, com eficácia, 
mecanismos de coesão textual, 
por exemplo: conetores 
diversificados na sequência 
textual; parágrafos bem 
organizados; articulação 
interfrásica. 

   Compreende o tema; 
 Apresenta a informação com 

falhas pontuais no 
esclarecimento do tema; 

 Redige um texto apresentando 
a informação de forma clara e 
precisa; 

 Nem sempre respeita as 
diferentes partes do texto 

 Domina as estruturas e formas 
gramaticais da língua 
estrangeira com algumas 
falhas; 

 Utiliza pontuação e ortografia 
com algumas imprecisões 

 Respeita algumas convenções 
da estrutura gramatical da 
língua estrangeira; 

 Estrutura o texto articulando 
as ideias de forma coerente 
com algumas imprecisões; 

 Utiliza, com alguma eficácia, 
mecanismos de coesão textual, 
por exemplo: conectores 
diversificados na sequência 
textual; parágrafos 
razoavelmente organizados; 
articulação interfrásica com 
algumas falhas. 

   Não compreende o tema; 
 Apresenta informação 

irrelevante; 
 Não redige um texto com 

informação de forma clara 
e precisa; 

 Não respeita as diferentes 
partes do texto; 

 Não domina as estruturas e 
formas gramaticais da 
língua estrangeira; 

 Utiliza pontuação 
desadequada e ortografia 
imprecisa;  

 Não respeita as convenções 
da estrutura gramatical da 
língua estrangeira; 

 Não estrutura o texto;  
 Não utiliza mecanismos de 

coesão textual. 

COMUNICAÇÃO  

  

 Utiliza as funções previstas e 
adequadas ao tipo de texto 
solicitado; 

   Nem sempre utiliza as funções 
adequadas ao tipo de texto; 

 Respeita o tipo de texto 
solicitado cumpre as intenções 

   Não utiliza as funções 
adequadas ao tipo de 
texto; 
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 Respeita completamente o tipo 
de texto solicitado e cumpre as 
intenções comunicativas 
previstas; 

 Redige um texto, apresentando 
variedade de recursos; 
linguísticos e sem incorreções 

 Evidencia muito bom controlo 
vocabular. 

comunicativas com algumas 
falha;s 

 Redige um texto, 
apresentando alguma 
variedade de recursos 
linguísticos e algumas 
incorreções não impeditivas da 
compreensão; 

 Evidencia algum controlo 
vocabular. 

 Não respeita o tipo de 
texto solicitado e não 
consegue cumprir as 
intenções comunicativas;  

 Não utiliza mecanismos de 
coesão textual; 

 Redige um texto, 
apresentando recursos 
linguísticos muito limitados 
e incorreções impeditivas 
da compreensão; 

 Não evidencia controlo 
vocabular. 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS  

  

 Revê autonomamente a 
produção escrita, corrigindo e 
reformulando o texto e se 
necessário melhorar. 

   Revê a produção escrita com 
ajuda do professor 
procedendo às correções 
necessárias. 

   Não revê a produção 
escrita 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – EXPRESSÃO ORAL em Línguas Estrangeiras 

Critérios   

Níveis de desempenho  

1ºCiclo  Muito Bom  Bom  Suficiente  Insuficiente  

   2º e 
3ºC  

5  4  3  2  1  

CONHECIMENTOS  

  

 Comunica de forma adequada 
e correta em contexto de 
oralidade formal; 

 Apresenta um discurso fluído  
 Apresenta informação 

relevante com vocabulário 

   Comunica nem sempre de 
forma adequada e correta em 
contexto de oralidade formal; 

 Apresenta um discurso fluído 
com algumas imprecisões; 

   Comunica de forma 
desadequada e com 
incorreções em contexto 
de oralidade formal; 

 Não apresenta um discurso 
fluído;  
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diversificado e de acordo com o 
tema proposto; 

 Assume uma postura 
interventiva; 

 Veicula informação oportuna; 
 Revela pensamento crítico e 

criativo; 
 Revela muito boa pronúncia da 

língua estrangeira e muito bom 
domínio dos mecanismos de 
coesão; 

 Respeita as convenções ao 
nível do discurso e as 
estruturas gramaticais da 
língua estrangeira.  

 Apresenta informação 
relevante com vocabulário 
pouco diversificado e de 
acordo com o tema proposto; 

 Nem sempre assume uma 
postura interventiva; 

 Veicula informação oportuna 
com algumas incorreções; 

 Revela pensamento crítico e 
criativo com algumas falhas; 

 Revela uma pronúncia da 
língua estrangeira com 
algumas imprecisões e um 
domínio dos mecanismos de 
coesão com falhas; 

 Respeita, com falhas pontuais, 
as convenções ao nível do 
discurso e as estruturas 
gramaticais da língua 
estrangeira.  

 Não apresenta informação 
relevante nem vocabulário 
diversificado; 

 Assume uma postura muito 
pouco interventiva; 

 Veicula informação 
inoportuna; 

 Não revela pensamento 
crítico e criativo; 

 Não revela pronúncia da 
língua estrangeira e não 
domina mecanismos de 
coesão; 

 Não respeita as convenções 
ao nível do discurso e as 
estruturas gramaticais da 
língua estrangeira.  

COMUNICAÇÃO  

  

 Intervém na sua vez 
respeitando as regras de 
conduta; 

 Sabe ouvir respeitando a 
opinião dos pares; 

 Comunica com espontaneidade 
e facilidade de expressão; 

 Utiliza de forma eficaz o 
discurso exigido pela situação 
de comunicação: dicção clara, 
audível e ritmo adequado; 

 Utiliza corretamente as 
estruturas gramaticais e 
vocabulário adequado.  

   Nem sempre intervém na sua 
vez respeitando as regras de 
conduta; 

 Nem sempre sabe ouvir 
respeitando a opinião dos 
pares; 

 Comunica alguma com 
espontaneidade e facilidade de 
expressão; 

 Utiliza o discurso exigido pela 
situação de comunicação: 
dicção clara, audível e ritmo 
adequado com dificuldades; 

 Nem sempre utiliza 
corretamente as estruturas 

   Não Intervém na sua vez 
respeitando as regras de   
conduta; 

 Não sabe ouvir respeitando 
a opinião dos pares; 

 Não comunica com 
espontaneidade e 
facilidade de expressão; 

 Não utiliza o discurso 
exigido pela situação de 
comunicação: utiliza uma 
dicção quase impercetível; 
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gramaticais e vocabulário 
adequado. 

 Não utiliza corretamente as 
estruturas gramaticais e 
vocabulário adequado. 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS  

  

 Reage de forma positiva 
quando a sua opinião é 
confrontada. 

   Nem sempre reage de forma 
positiva quando a sua opinião 
é confrontada. 

   Não reage de forma 
positiva quando a sua 
opinião é confrontada. 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – EDUCAÇÂO LITERÁRIA 

Critérios   

Níveis de desempenho  

1ºCiclo  Muito Bom  Bom  Suficiente  Insuficiente   

   2º e 
3ºC  

5  4  3  2  1  

CONHECIMENTOS  
  

 Distingue: conto de fada, fábulas, conto 
de autor, conto tradicional, lengalengas, 
trava-línguas, teatro, poemas (de 
acordo com o aprendido no ano de 
escolaridade); 
 

 Distingue ficção de não ficção; 
  

 Identifica elementos paratextuais da 
obra; 
  

 Antecipa o(s) tema(s) com base em 
noções elementares de género (contos 
de fada, lengalengas, poemas…) em 
elementos do paratexto e nos textos 
visuais (ilustrações); 
  

   Distingue alguns géneros literários (de 
acordo com o aprendido no ano de 
escolaridade); 
  
  

 Por vezes não distingue ficção de não 
ficção; 
  

 Identifica alguns elementos paratextuais 
da obra; 
  

 Antecipa alguns do(s) tema(s) com base 
em noções elementares de género 
(contos de fada, lengalengas, poemas…) 
em elementos do paratexto e nos textos 
visuais (ilustrações); 
  

   Não distingue diferentes géneros 
literários (de acordo com o aprendido no 
ano de escolaridade); 
  

 Não distingue ficção de não ficção; 
  

 Não identifica elementos paratextuais da 
obra. 
  

 Não consegue antecipar o(s) tema(s) 
com base em noções elementares de 
género (contos de fada, lengalengas, 
poemas…) em elementos do paratexto e 
nos textos visuais (ilustrações); 
  

 Não compreende recursos que 
enfatizam o sentido do texto: 
onomatopeias, trocadilhos, interjeições, 
comparações, adjetivação, enumeração 
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 Compreende recursos que enfatizam o 
sentido do texto: onomatopeias, 
trocadilhos, interjeições, comparações, 
adjetivação, enumeração (tendo em 
conta o aprendido em cada ano de 
escolaridade); 
  

 Compreende a organização interna e 
externa de textos. 
  

 Compreende alguns recursos que 
enfatizam o sentido do texto: 
onomatopeias, trocadilhos, interjeições, 
comparações, adjetivação, enumeração 
(tendo em conta o aprendido em cada 
ano de escolaridade); 
  

 Nem sempre compreende a organização 
interna e externa de textos. 

(tendo em conta o aprendido em cada 
ano de escolaridade); 

  
 Não compreende a organização interna 

e externa de textos.  

COMUNICAÇÃO  
  

 Manifesta ideias, sentimentos e pontos 
de vista suscitados por diferentes 
géneros textuais ouvidos ou lidos 
(complexidade de acordo com o ano de 
escolaridade); 
  

 Participa de forma responsável e 
cooperante na dramatização de textos, 
na memorização e declamação de 
poemas quando acontecem.  

   Nem sempre consegue manifestar 
ideias, sentimentos e pontos de vista 
suscitados por diferentes géneros 
textuais ouvidos ou lidos (complexidade 
de acordo com o ano de escolaridade); 
  

 Participa, embora nem sempre de forma 
responsável e cooperante, na 
dramatização de textos, na 
memorização e declamação de poemas 
quando acontecem. 

   Não manifesta ideias, sentimentos e 
pontos de vista suscitados por 
diferentes géneros textuais ouvidos 
ou lidos (complexidade de acordo 
com o ano de escolaridade); 
  

 Não participa de forma responsável 
e cooperante na dramatização de 
textos, na memorização e 
declamação de poemas quando 
acontecem. 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS  

  

 Procura criar uma identidade leitora, lendo 
integralmente obras por sugestão do 
professor ou por requisição na BE. 

   Nem sempre lê integralmente as obras 
sugeridas pelo professor ou por 
requisição na BE, revelando alguma 
dificuldade em criar uma identidade 
leitora. 

   Não cria uma identidade leitora. 
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Tarefa que é objeto de avaliação – DEBATE / FÓRUM DE DISCUSSÃO 

Critérios  
Níveis de desempenho 

1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 3ºC 5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
 

Demonstra domínio do tema abordado e 

intervém para o aprofundar. 

Intervém com um discurso persuasivo 

que leva à captação do interesse do 

auditório. 

Há coerência entre a opinião defendida 

e os argumentos apresentados. 

 

 Demonstra conhecer o tema, mas a sua 

intervenção não contribui para o 

aprofundar. 

Intervém com um discurso pouco 

persuasivo nem sempre captando o 

interesse do auditório. 

Os argumentos apresentados nem 

sempre estão em consonância com a 

opinião defendida. 

 Demonstra não dominar o tema. 

O discurso não é persuasivo não 

captando o interesse do auditório 

Não apresenta argumentos válidos 
no seu discurso. 

COMUNICAÇÃO 
 

Exprime-se com correção linguística, 

utilizando vocabulário diversificado e 

adequado ao tema. 

Exprime-se de forma fluente, com o 
ritmo adequado, dicção clara e tom de 
voz audível. 

 Exprime-se com correção linguística, 

utilizando vocabulário pouco 

diversificado e adequado ao tema. 

Exprime-se com algumas falhas ou 

hesitações no que respeita a fluência, 

ritmo, tom de voz e dicção. 

 

 Exprime-se com muitas incorreções. 

Apresenta muitas falhas que 
impedem a comunicação 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 

Respeita as regras de participação no 

Debate. 

Interage com tolerância, aceitando 

diferentes pontos de vista. 

Seleciona estratégias para a resolução de 

problemas. 

 Tem dificuldade em respeitar as regras 

de participação no Debate.  

Tem dificuldade em aceitar diferentes 

pontos de vista. 

 Não respeita as regras de 

participação no Debate. 

Não aceita diferentes pontos de vista. 

Não seleciona estratégias para a 

resolução de problemas. 

Apresenta uma atitude corporal e 
gestual displicente. 
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Assume uma atitude corporal e gestual 
correta. 

Tem dificuldade em selecionar 

estratégias para a resolução de 

problemas. 

Apresenta uma atitude corporal e 
gestual com algumas falhas. 

 

 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS/PROBLEMA 

Critérios  
Níveis de desempenho 

1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 3ºC 5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
 

 
 Tem conhecimento total dos 

conceitos envolvidos e aplica-os 
corretamente. 

 
 Apresenta uma resolução muito 

bem organizada e com total 
rigor. 

  
 Tem conhecimento de alguns 

conceitos envolvidos que 
aplicou corretamente 

 
 Apresenta uma resolução 

satisfatoriamente organizada, 
mas com algumas faltas de 
rigor. 

 

  
 Não tem conhecimento dos 

conceitos envolvidos. 
 
 

 Apresenta uma resolução 
desorganizada e sem rigor 
ou não apresenta qualquer 
resolução. 

COMUNICAÇÃO 
 

 Descreve e explica resultados, ideias 
e processos usados de forma 
coerente. 

 
 Apresenta uma solução/resultado 

adequada ao objetivo e contexto do 
problema e dá uma resposta. 

  Descreve e explica resultados, ideias 
e processos usados de forma pouco 
coerente. 

 
 Apresenta uma solução/resultado 

pouco adequada ao contexto do 
problema ou parcialmente 
incorreta. 

  Não descreve, nem explica 
resultados, ideias e 
processos. 

 
 Apresenta uma 

solução/resultado que não 
se adequa ao contexto do 
problema ou não dá uma 
resposta. 
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RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 

 
 Aplica a estratégia/plano de 

forma coerente e eficaz, 
apresentando as etapas 
necessárias à resolução do 
problema. 

 

  
 Aplica a estratégia/plano de 

forma pouco coerente, 
apresentando erros nas etapas 
necessárias à resolução do 
problema. 

  
 Não aplica uma 

estratégia/plano 
conducente à resolução do 
problema. 

 

 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – CADERNO DIÁRIO 

Critérios  
Níveis de desempenho 

1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 3ºC 5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
 

 
Regista todas as lições e sumários. 
Regista com rigor todos os 
apontamentos /informações/notas 
/esquemas. 
Regista com rigor todos os trabalhos 
realizados na aula e/ou em casa. 

  
Regista a maioria das lições e sumários. 
Regista os apontamentos 
/informações/notas/esquemas. 
Regista os trabalhos realizados na aula 
e/ou em casa. 
 
 
 

  
Os registos são praticamente 
inexistentes. 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÃO 
 

Os registos respeitam as normas 
linguísticas e utilizam vocabulário 
específico da disciplina. 
 
Apresenta a informação muito bem 
estruturada e facilitadora da sua 
utilização rápida em momento 
posterior. 

 Os registos apresentam falhas no que 
diz respeito às normas linguísticas e/ou 
ao vocabulário específico da disciplina. 
 
Apresenta a informação estruturada. 
 

 Os registos não respeitam as 
normas linguísticas nem o 
vocabulário específico da disciplina. 
 
Não apresenta a informação 
necessária. 
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RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 

Compreende e cumpre as sugestões de 
melhoria fornecidas, reformulando os 
trabalhos apresentados com base no 
feedback do professor. 
 

 Revela dificuldade em reformular os 
seus trabalhos necessitando do apoio 
do professor. 

 Não segue qualquer sugestão de 
melhoria. 

 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – PORTEFÓLIO  

Critérios  
Níveis de desempenho 

1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 3ºC 5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
 

Apresenta-se organizado de um 
modo muito completo, com uma 
estrutura clara e uma lógica, 
sequencial ou outra, muito 
explícita. 
Proposta D.Exp: 
-Seleciona e interpreta informação 
pertinente.  
-Demonstra elevada organização e 
rigor, com apresentação da 
totalidade das propostas de 
trabalho. 
-Utiliza linguagem com total rigor 
científico. 
 

 Apresenta-se organizado, embora 
apresentando algumas falhas na 
estrutura e lógica. 
 
Proposta D.Exp: 
-Seleciona informação pertinente. 
-Demonstra organização e algum 
rigor, com apresentação das 
propostas de trabalho. 
-Utiliza linguagem com algum rigor 
científico. 
 

 Apresenta-se desorganizado e 
sem qualquer lógica 
sequencial ou outra. 
 
Proposta D.Exp: 
-Não seleciona a informação  
-Não demonstra organização, 
com apresentação muito 
insuficiente das propostas de 
trabalho. 
-Utiliza linguagem sem rigor 
científico. 

COMUNICAÇÃO 
 

Contém um índice que reflete a 
estrutura e organização. 
Prop DExp: 

 Contém um índice. 
Proposta DExp: 

 Não contém um índice ou 
estrutura clara. 
Proposta DExp: 
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- Compreende e cumpre, de forma 
bastante satisfatória, as sugestões de 
melhoria fornecidas, reformulando os 
trabalhos apresentados com base no 
feedback do professor. 
-Revela muita criatividade no tratamento 
dos temas. 

-Compreende e cumpre, de forma 
satisfatória, as sugestões de melhoria 
fornecidas. 
-Revela alguma criatividade no 
tratamento dos temas. 
 

-Revela muitas dificuldades na 
apresentação de sugestões de 
melhoria. 
-Revela falta de criatividade no 
tratamento dos temas. 
 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 

Produz reflexão sobre o processo de 
trabalho e reformula os erros. 
Proposta DExp: 
-Reflete sobre o processo de 
trabalho/autoavaliação dos seus 
trabalhos sustentada pelo uso 
consistente dos conhecimentos 
adquiridos. 
-Apresenta evidencias significativas do 
trabalho desenvolvido. 
-Respeita todos os prazos estabelecidos 
 
 

 Reformula os erros com base nas 
orientações do professor, mas não 
produz reflexão sobre o processo de 
trabalho. 
Proposta DExp: 
-Reflete sobre o processo de 
trabalho/autoavaliação dos seus 
trabalhos sustentada pelos 
conhecimentos adquiridos. 
-Apresenta evidencias do trabalho 
desenvolvido. 
-Respeita alguns dos prazos 
estabelecidos 
 

 Não consegue reformular os 
erros. 
Proposta DExp: 
-Demonstra dificuldades em refletir 
sobre o processo de trabalho. 
-Apresenta poucas evidencias do 
trabalho desenvolvido. 
-Não respeita os prazos 
estabelecidos 

 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação –  EXECUÇÃO INSTRUMENTAL INDIVIDUAL/GRUPO 

Critérios  
Níveis de desempenho 

1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 3ºC 5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
 

 Revela elevado domínio de 
todos os aspetos técnicos 
inerentes ao instrumento 
musical. 

  Revela algum domínio dos 
aspetos técnicos inerentes 
ao instrumento musical. 

  Não domina qualquer 
aspeto técnico inerente 
ao instrumento musical. 
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 Executa a peça musical, na 
íntegra, com pleno controlo 
do tempo, do ritmo, da 
melodia, da dinâmica e dos 
elementos expressivos. 

 Reconhece todos os 
símbolos musicais.  

 Compreende as funções de 
todos os símbolos musicais. 

 Executa metade da peça 
musical com algum controlo 
do tempo, do ritmo, da 
melodia, da dinâmica e dos 
elementos expressivos. 

 Reconhece alguns 
símbolos musicais.  

 Compreende as funções de 
alguns símbolos musicais. 

 

 Não executa qualquer 
secção, parte ou excerto 
da peça musical. 

  
 Não reconhece 

símbolos musicais.  
 Não compreende as 

funções dos símbolos 
musicais. 

 

COMUNICAÇÃO 
 

 Demonstra muita facilidade 
na aquisição ou com 
facilidade) competências 
associadas à comunicação e 
informação: 

- na linguagem musical de 
forma adequada 

- na comunicação estética; 
 Mantém muito bom 

relacionamento interpessoal 
em espaço de sala de aula e 
outros espaços escolares, 
respeitando sempre as 
normas Estatuto do Aluno e 
Código de Conduta. 

  Demonstra alguma 
facilidade na aquisição de 
competências associadas à 
comunicação e informação: 

- na linguagem musical de 
forma adequada 

- na comunicação estética; 
 Demonstra um 

relacionamento interpessoal 
satisfatório em espaço de 
sala de aula e outros espaços 
escolares, respeitando 
sempre as normas Estatuto 
do Aluno e Código de 
Conduta. 

  Não adquire 
competências associadas 
à comunicação e 
informação: 

- na linguagem musical de 
forma adequada 

- na comunicação estética; 
 Demonstra um 

relacionamento 
interpessoal inadequado 
em espaço de sala de 
aula e outros espaços 
escolares, não 
respeitando as normas 
Estatuto do Aluno e 
Código de Conduta. 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 

 Seleciona estratégias de 
resolução de problemas 
mobilizando muito bem 
dados fornecidos; 

 Manifesta frequentemente 
disponibilidade para ajudar 
os seus pares na integração 
na escola, na superação das 

  Seleciona estratégias de 
resolução de problemas, 
mobilizando razoavelmente 
dados fornecidos; 

 Manifesta alguma 
disponibilidade para ajudar 
os seus pares na integração 
na escola, na superação das 

  Não seleciona estratégias 
de resolução de 
problemas. 

 Não manifesta 
disponibilidade para 
ajudar os seus pares na 
integração na escola, na 
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suas dificuldades e na 
inclusão; 

 Manipula e manuseia muito 
bem instrumentos musicais; 

 É sempre perseverante 
perante as dificuldades; 

 Manifesta muito empenho, 
autonomia e resiliência. 

suas dificuldades e na 
inclusão; 

 Manipula e manuseia 
razoavelmente instrumentos 
musicais; 

 É ocasionalmente 
perseverante perante as 
dificuldades; 

 Manifesta algum empenho, 
autonomia e resiliência. 

superação das suas 
dificuldades e na inclusão; 

 Não manipula nem 
manuseia instrumentos 
musicais;  

 Não é perseverante 
perante as dificuldades; 

 Não manifesta empenho, 
autonomia e resiliência. 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – APTIDÃO FÍSICA 

Critérios  
Níveis de desempenho 

1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 3ºC 5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
 

-Realiza e analisa provas de aptidão física, 
cumprindo corretamente as exigências 
elementares, técnicas e do regulamento; 
- É capaz de desenvolver capacidades motoras 
evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física, 
para a sua idade e género, de acordo com o previsto 
nas tabelas de referência para o nível 5: 
Capacidades Motoras: Resistência (vaivém), 
Velocidade (40m), Agilidade (4x10), Força inferior 
(impulsão horizontal), Força média (abdominais), 
Força superior (flexões de braços). 

 -Realiza e analisa provas de aptidão física, 
cumprindo parcialmente as exigências 
elementares, técnicas e do regulamento; 
- É capaz de desenvolver capacidades motoras 
evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física, 
para a sua idade e género, de acordo com o previsto 
nas tabelas de referência para o nível 3: 
Capacidades Motoras: Resistência (vaivém), 
Velocidade (40m), Agilidade (4x10), Força inferior 
(impulsão horizontal), Força média(abdominais), 
Força superior (flexões de braços). 

 -Não realiza as provas de aptidão física ou realiza 
não cumprindo as exigências elementares, 
técnicas e do regulamento. 
-Não é capaz de desenvolver capacidades 
motoras evidenciando aptidão muscular e 
aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável 
de Aptidão Física, para a sua idade e género, de 
acordo com o previsto nas tabelas de referência 
para o nível 2: Capacidades Motoras: Resistência 
(vaivém), Velocidade (40m), Agilidade (4x10), 
Força inferior (impulsão horizontal), Força 
média(abdominais), Força superior (flexões de 
braços). 

COMUNICAÇÃO 
 

- Demonstra muita facilidade na aquisição 
competências associadas à comunicação e 
informação: na linguagem científica de forma 
adequada; na comunicação estética e domínio do 
corpo; 
 -Mantém muito bom relacionamento interpessoal 
em espaço de sala de aula e outros espaços 

 -Demonstra alguma facilidade na aquisição 
competências associadas à comunicação e 
informação: na linguagem científica de forma 
adequada; na comunicação estética e domínio do 
corpo;   
- Mantém um relacionamento interpessoal 
satisfatório em espaço de sala de aula e outros 

 -Não adquire competências associadas à 
comunicação e informação: na linguagem 
científica de forma adequada; na comunicação 
estética e domínio do corpo; 
-Demonstra um relacionamento interpessoal 
inadequado em espaço de sala de aula e outros 
espaços escolares, não respeitando as normas 
Estatuto do Aluno e Código de Conduta; 
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escolares, respeitando sempre as normas Estatuto 
do Aluno e Código de Conduta; 
-Aceita e dá sugestões que favoreçam a melhoria 
das suas ações, cumprindo as regras de segurança, 
bem como da preparação, da arrumação e da 
preservação do material. 

 

espaços escolares, respeitando sempre as normas 
Estatuto do Aluno e Código de Conduta.  
- Aceita sugestões que favoreçam a melhoria das 
suas ações, mas não contribui com sugestões. 
Cumpre as regras de segurança e de preservação do 
material, mas não colabora na sua preparação e 
arrumação. 

- Não aceita nem dá sugestões que favoreçam a 
melhoria das suas ações, não cumpre as regras 
de segurança, nem colabora na preparação, 
arrumação e preservação do material.  

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 

-Seleciona estratégias de resolução de problemas, 
mobilizando adequadamente dados fornecidos; 
-Manifesta frequentemente disponibilidade para 
ajudar os seus pares na integração e na superação 
das suas dificuldades; 
- É sempre perseverante perante as dificuldades; 
-Manifesta muito empenho, autonomia e 
resiliência. Não desiste, mesmo após várias 
tentativas falhadas, de atingir os objetivos 
pretendidos, mantendo sempre o interesse na 
atividade e evidencia progressão/regularidade 
relativamente ao registo realizado na avaliação 
diagnóstica. 

 -Seleciona estratégias de resolução de problemas, 
mobilizando razoavelmente dados fornecidos em 
tabelas, gráficos, textos, problemas e esquemas; 
-Manifesta alguma disponibilidade para ajudar os 
seus pares na integração na escola, na superação 
das suas dificuldades e na inclusão; 
-É ocasionalmente perseverante perante as 
dificuldades; 
-Manifesta algum empenho, autonomia e 
resiliência. Desiste, após duas ou três tentativas 
falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, mas 
mantém o interesse na atividade e evidencia pouca 
progressão relativamente ao registo realizado na 
avaliação diagnóstica. 

 

 -Não seleciona estratégias de resolução de 
problemas; 
-Não manifesta disponibilidade para ajudar os 
seus pares na integração e na superação das suas 
dificuldades; 
-Não é perseverante perante as dificuldades 
-Não manifesta empenho, autonomia e 
resiliência 

 

 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – EXERCÍCIO CRITÉRIO 

Critérios  
Níveis de desempenho 

1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 3ºC 5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
 

-Realiza com oportunidade e correção técnica 
todos os gestos/conteúdos solicitados. 
-Executa sempre os gestos/conteúdos de acordo 
com respetivo modelo técnico, mostrando sempre 
um padrão uniforme de correta execução. 

 -Realiza com oportunidade e correção técnica a 
maioria dos gestos/conteúdos solicitados; 
- Executa por vezes os gestos/conteúdos de acordo 
com respetivo modelo técnico, mostrando por vezes 
um padrão uniforme de correta execução. 

 -Não realiza os gestos/conteúdos técnicos 
solicitados; 
-Não Executa os gestos/conteúdos de acordo 
com respetivo modelo técnico, nem mostra 
um padrão uniforme de correta execução 
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COMUNICAÇÃO 
 

- Demonstra muita facilidade na aquisição 
competências associadas à comunicação e 
informação: na linguagem científica de forma 
adequada; na comunicação estética e domínio do 
corpo; 
 -Mantém muito bom relacionamento interpessoal 
em espaço de sala de aula e outros espaços 
escolares, respeitando sempre as normas Estatuto 
do Aluno e Código de Conduta; 
-Aceita e dá sugestões que favoreçam a melhoria 
das suas ações, cumprindo as regras de segurança, 
bem como da preparação, da arrumação e da 
preservação do material. 
 

 -Demonstra alguma facilidade na aquisição 
competências associadas à comunicação e informação: 
na linguagem científica de forma adequada; na 
comunicação estética e domínio do corpo;   
- Mantém um relacionamento interpessoal satisfatório 
em espaço de sala de aula e outros espaços escolares, 
respeitando sempre as normas Estatuto do Aluno e 
Código de Conduta.  
- Aceita sugestões que favoreçam a melhoria das suas 
ações, mas não contribui com sugestões. Cumpre as 
regras de segurança e de preservação do material, mas 
não colabora na sua preparação e arrumação. 

 -Não adquire competências associadas à 
comunicação e informação: na linguagem 
científica de forma adequada; na comunicação 
estética e domínio do corpo; 
-Demonstra um relacionamento interpessoal 
inadequado em espaço de sala de aula e outros 
espaços escolares, não respeitando as normas 
Estatuto do Aluno e Código de Conduta; 
- Não aceita nem dá sugestões que favoreçam 
a melhoria das suas ações, não cumpre as 
regras de segurança, nem colabora na 
preparação, arrumação e preservação do 
material. 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 

-Seleciona estratégias de resolução de problemas, 
mobilizando adequadamente dados fornecidos; 
-Manifesta frequentemente disponibilidade para 
ajudar os seus pares na integração e na superação 
das suas dificuldades; 
- É sempre perseverante perante as dificuldades; 
-Manifesta muito empenho, autonomia e 
resiliência. Não desiste, mesmo após várias 
tentativas falhadas, de atingir os objetivos 
pretendidos, mantendo sempre o interesse na 
atividade e evidencia progressão/regularidade 
relativamente ao registo realizado na avaliação 
diagnóstica. 

 

 -Seleciona estratégias de resolução de problemas, 
mobilizando razoavelmente dados fornecidos em 
tabelas, gráficos, textos, problemas e esquemas; 
-Manifesta alguma disponibilidade para ajudar os seus 
pares na integração na escola, na superação das suas 
dificuldades e na inclusão; 
-É ocasionalmente perseverante perante as 
dificuldades; 
-Manifesta algum empenho, autonomia e resiliência. 
Desiste, após duas ou três tentativas falhadas, de 
atingir os objetivos pretendidos, mas mantém o 
interesse na atividade e evidencia pouca progressão 
relativamente ao registo realizado na avaliação 
diagnóstica. 

 -Não seleciona estratégias de resolução de 
problemas; 
-Não manifesta disponibilidade para ajudar os 
seus pares na integração e na superação das 
suas dificuldades; 
-Não é perseverante perante as dificuldades 
-Não manifesta empenho, autonomia e 
resiliência 

 

 

 

 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – SITUAÇÃO DE JOGO (Formal ou Reduzido) 

Critérios  
Níveis de desempenho 

1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 3ºC 5 4 3 2 1 
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CONHECIMENTOS 
 

- Realiza com oportunidade e correção as ações 
técnico-táticas em todas as funções, conforme cada 
fase do jogo. Contribui para alcançar o objetivo do 
jogo.  
- Aplica as regras não só como jogador, mas 
também como árbitro. Compreende as decisões do 
árbitro.  

 -Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-
táticas elementares numa função específica, conforme 
cada fase do jogo. Contribui para alcançar o objetivo do 
jogo. 
-Aplica as regras como jogador. Aceita as decisões do 
árbitro. 

 -Não realiza ações técnico-táticas e não 
contribui para alcançar o objetivo do jogo; 
- Não aplica as regras, nem como jogador, nem 
como árbitro. Não aceita as decisões do 
árbitro. 

COMUNICAÇÃO 
 

- Demonstra muita facilidade na aquisição 
competências associadas à comunicação e 
informação: na linguagem científica de forma 
adequada; na comunicação estética e domínio do 
corpo; 
 -Mantém muito bom relacionamento interpessoal 
em espaço de sala de aula e outros espaços 
escolares, respeitando sempre as normas Estatuto 
do Aluno e Código de Conduta; 
-Aceita e dá sugestões que favoreçam a melhoria 
das suas ações, cumprindo as regras de segurança, 
bem como da preparação, da arrumação e da 
preservação do material. 

 

 -Demonstra alguma facilidade na aquisição 
competências associadas à comunicação e informação: 
na linguagem científica de forma adequada; na 
comunicação estética e domínio do corpo;   
- Mantém um relacionamento interpessoal satisfatório 
em espaço de sala de aula e outros espaços escolares, 
respeitando sempre as normas Estatuto do Aluno e 
Código de Conduta.  
- Aceita sugestões que favoreçam a melhoria das suas 
ações, mas não contribui com sugestões. Cumpre as 
regras de segurança e de preservação do material, mas 
não colabora na sua preparação e arrumação. 

 -Não adquire competências associadas à 
comunicação e informação: na linguagem 
científica de forma adequada; na comunicação 
estética e domínio do corpo; 
-Demonstra um relacionamento interpessoal 
inadequado em espaço de sala de aula e outros 
espaços escolares, não respeitando as normas 
Estatuto do Aluno e Código de Conduta; 
- Não aceita nem dá sugestões que favoreçam 
a melhoria das suas ações, não cumpre as 
regras de segurança, nem colabora na 
preparação, arrumação e preservação do 
material. 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 

-Seleciona estratégias de resolução de problemas, 
mobilizando adequadamente dados fornecidos; 
-Manifesta frequentemente disponibilidade para 
ajudar os seus pares na integração e na superação 
das suas dificuldades; 
- É sempre perseverante perante as dificuldades; 
-Manifesta muito empenho, autonomia e 
resiliência. Não desiste, mesmo após várias 
tentativas falhadas, de atingir os objetivos 
pretendidos, mantendo sempre o interesse na 
atividade e evidencia progressão/regularidade 
relativamente ao registo realizado na avaliação 
diagnóstica. 

 

 Seleciona estratégias de resolução de problemas, 
mobilizando razoavelmente dados fornecidos em 
tabelas, gráficos, textos, problemas e esquemas; 
-Manifesta alguma disponibilidade para ajudar os seus 
pares na integração na escola, na superação das suas 
dificuldades e na inclusão; 
-É ocasionalmente perseverante perante as 
dificuldades; 
-Manifesta algum empenho, autonomia e resiliência. 
Desiste, após duas ou três tentativas falhadas, de 
atingir os objetivos pretendidos, mas mantém o 
interesse na atividade e evidencia pouca progressão 
relativamente ao registo realizado na avaliação 
diagnóstica. 

 -Não seleciona estratégias de resolução de 
problemas; 
-Não manifesta disponibilidade para ajudar os 
seus pares na integração e na superação das 
suas dificuldades; 
-Não é perseverante perante as dificuldades 
-Não manifesta empenho, autonomia e 
resiliência 
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Tarefa que é objeto de avaliação –  APRESENTAÇÃO / EXPOSIÇÃO ORAL / EXPRESSÃO ORAL PLNM A1 

Critérios  

Níveis de desempenho 
1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 

3ºC 
5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
  

 Reconhece palavras e 
expressões do uso corrente, do 
contexto quando produzidas 
de forma clara e pousada; 

 Identifica tópicos de 
mensagens curtas quando 
produzidas pausadamente; 

 Retém a temática central de 
breves textos expositivos em 
registo áudio / vídeo; 

 Articula corretamente as 
palavras que utiliza. 

   Nem sempre reconhece 
palavras e expressões do uso 
corrente, do contexto quando 
produzidas de forma clara e 
pousada;  

 Identifica alguns tópicos de 
mensagens curtas quando 
produzidas pausadamente;  

 Nem sempre retém 
completamente a temática 
central de breves textos 
expositivos em registo áudio / 
vídeo;  

 Nem sempre articula 
corretamente as palavras que 
utiliza.  

  

   Não reconhece palavras e 
expressões do uso 
corrente, do contexto 
quando produzidas de 
forma clara e pousada;  

 Não identifica tópicos de 
mensagens curtas quando 
produzidas pausadamente;  

 Não retém a temática 
central de breves textos 
expositivos em registo 
áudio / vídeo;  

 Não articula corretamente 
as palavras que utiliza.  

COMUNICAÇÃO 
  

 Coloca questões simples. 
 Formula respostas breves quando 

colocadas questões orais sobre 
assuntos conhecidos ou relativos a 
áreas de necessidade imediata. 

 Utiliza expressões simples para 
descrever o local onde vive ou as 
pessoas que conhece. 

 É capaz de aceitar / recusar um 
convite 

 Adequa o ritmo e a entoação aos 
diferentes tipos de frase: 
declarativa, exclamativa, 
interrogativa e imperativa. 

    Coloca algumas questões simples;  
 Formula algumas respostas breves 

quando colocadas questões orais 
sobre assuntos conhecidos ou 
relativos a áreas de necessidade 
imediata;  

 Nem sempre utiliza expressões 
simples para descrever o local 
onde vive ou as pessoas que 
conhece;  

 Tem dificuldade em aceitar / 
recusar um convite;  

 Nem sempre adequa o ritmo e a 
entoação aos diferentes tipos de 
frase: declarativa, exclamativa, 
interrogativa e imperativa.  

   Não coloca questões simples.  
 Não formula respostas breves 

quando colocadas questões 
orais sobre assuntos 
conhecidos ou relativos a 
áreas de necessidade 
imediata.  

 Não utiliza expressões simples 
para descrever o local onde 
vive ou as pessoas que 
conhece.  

 Não é capaz de aceitar / 
recusar um convite  

 Não adequa o ritmo e a 
entoação aos diferentes tipos 
de frase:  
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   declarativa, exclamativa, 
interrogativa e imperativa.  

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

  

 É capaz de pedir ou oferecer, 
aceitar ou recusar ajuda. 

   Nem sempre é capaz de pedir 
ou oferecer, aceitar ou recusar 
ajuda.  

   Não é capaz de pedir ou 
oferecer, aceitar ou recusar 
ajuda.  

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação –  LEITURA - PLNM A1 

  

Critérios  

Níveis de desempenho 
1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 

3ºC 
5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
  

 Compreende palavras e frases 
muito simples que lê (por 
exemplo, em avisos, cartazes 
ou folhetos…); 

 Extrai informação de textos 
adequados ao contexto de 
aprendizagem, com 
vocabulário de uso corrente; 

 Identifica elementos icónicos, 
textuais e paratextuais (títulos, 
disposição do texto, 
parágrafos); 

 Reconhece a estrutura do 
enunciado: ordem dos 
constituintes; verbos 
copulativos; verbos de estado; 
verbos de atestação; 
(apresentar-se, revelar, 
aparentar, mostrar...) 

   Nem sem compreende 
palavras e frases muito simples 
que lê (por exemplo, em 
avisos, cartazes ou folhetos…);  

 Nem sempre consegue extrair 
informação de textos 
adequados ao contexto de 
aprendizagem, com 
vocabulário de uso corrente;  

 Nem sempre identifica 
elementos icónicos, textuais e 
paratextuais (títulos, 
disposição do texto, 
parágrafos);  

 Nem sempre reconhece a 
estrutura do enunciado: ordem 
dos constituintes; verbos 
copulativos; verbos de estado; 
verbos de atestação; 
(apresentar-se, revelar, 
aparentar, mostrar...)  

   Não compreende palavras e 
frases muito simples que lê 
(por exemplo, em avisos, 
cartazes ou folhetos…);  

 Não extrai informação de 
textos adequados ao 
contexto de aprendizagem, 
com vocabulário de uso 
corrente;  

 Não identifica elementos 
icónicos, textuais e 
paratextuais (títulos, 
disposição do texto, 
parágrafos);  

 Não reconhece a estrutura 
do enunciado: ordem dos 
constituintes; verbos 
copulativos; verbos de 
estado; verbos de 
atestação; (apresentar-se, 
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 Articula corretamente as 
palavras que conhece e frases 
que lê; 

 Identifica a função dos 
principais verbos de instrução 
em provas e trabalhos 
(transcrever, indicar, sublinhar, 
apontar, destacar, assinalar, 
enumerar…) 

 Por vezes, não articula 
corretamente as palavras que 
conhece e frases que lê;  

 Por vezes, não identifica a 
função dos principais verbos de 
instrução em provas e 
trabalhos (transcrever, indicar, 
sublinhar, apontar, destacar, 
assinalar, enumerar…) 

  

revelar, aparentar, 
mostrar...)  

 Não articula corretamente 
as palavras que conhece e 
frases que lê;  

 Não identifica a função dos 
principais verbos de 
instrução em provas e 
trabalhos (transcrever, 
indicar, sublinhar, apontar, 
destacar, assinalar, 
enumerar…) 

COMUNICAÇÃO 
  

 Adequa o ritmo e a entoação 
aos diferentes tipos de frase: 
declarativa, exclamativa, 
interrogativa e imperativa. 

   Nem sempre adequa o ritmo e 
a entoação aos diferentes tipos 
de frase: declarativa, 
exclamativa, interrogativa e 
imperativa.  

   Não adequa o ritmo e a 
entoação aos diferentes 
tipos de frase: declarativa, 
exclamativa, interrogativa e 
imperativa.  

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

  

 É capaz de pedir ou aceitar 
ajuda para a leitura de palavras 
e frases quando tem dúvidas. 

 Recorre a dicionários 
elementares da língua 
portuguesa. 

   Ocasionalmente, é capaz de 
pedir ou aceitar ajuda para a 
leitura de palavras e frases 
quando tem dúvidas.  

 Ocasionalmente, recorre a 
dicionários elementares da 
língua portuguesa. 

   Não é capaz de pedir ou 
aceitar ajuda para a leitura 
de palavras e frases quando 
tem dúvidas.  

 Não recorre a dicionários 
elementares da língua 
portuguesa.  

 

 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – PRODUÇÃO ESCRITA – PLNM – A1 

Critérios  

Níveis de desempenho 
1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 

3ºC 
5 4 3 2 1 
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CONHECIMENTOS 
  

 Escreve textos adequados ao 
contexto específico de 
aprendizagem; 

 Aplica as regras básicas de 
acentuação; 

 Domina o alfabeto, a 
pontuação e a paragrafação; 

 Reescreve encadeamentos 
frásicos a partir de modelos 
dados. 

   Ainda tem alguma dificuldade 
em escrever textos adequados 
ao contexto específico de 
aprendizagem;  

 Nem sempre aplica as regras 
básicas de acentuação;  

 Ainda revela dificuldade em 
dominar o alfabeto, a 
pontuação e a paragrafação;  

 Ocasionalmente, reescreve 
encadeamentos frásicos a 
partir de modelos dados.  

   Não escreve textos 
adequados ao contexto 
específico de 
aprendizagem;  

 Não aplica as regras básicas 
de acentuação;  

 Não domina o alfabeto, a 
pontuação e a 
paragrafação;  

 Não reescreve 
encadeamentos frásicos a 
partir de modelos dados.  

COMUNICAÇÃO 
  

 Redige frases e pequenos 
textos adequados ao contexto 
de aprendizagem, sem 
incorreções ou com 
incorreções ocasionais. 

   Redige frases e pequenos 
textos adequados ao contexto 
de aprendizagem, sem 
incorreções ou com 
incorreções ocasionais.  

   Não redige frases e 
pequenos textos 
adequados ao contexto de 
aprendizagem.  

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

  

 Revê autonomamente a 
produção escrita, corrigindo e 
reformulando se necessário 
melhorar. 

   Nem sempre revê 
autonomamente a produção 
escrita, corrigindo e 
reformulando se necessário 
melhorar.  

   Não consegue rever porque 
não escreve ainda frases / 
textos 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação –  APRESENTAÇÃO / EXPOSIÇÃO ORAL / EXPRESSÃO ORAL PLNM A2 

Critérios  

Níveis de desempenho 
1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 

3ºC 
5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
  

 Compreende, corretamente, 
as diferenças e semelhanças 
entre a cultura de língua 
materna e a da língua 
estrangeira. 

   Compreende com alguma 
dificuldade as diferenças e 
semelhanças entre a cultura 
de língua materna e a da 
língua estrangeira. 

    Não compreende as 
diferenças e 
semelhanças entre a 
cultura de língua 
materna e a da língua 
estrangeira. 
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 Explica, adequadamente, 
diferenças culturais, com 
respeito pelas diversas 
formas de ver o mundo; 

 Compreende, corretamente, 
os tópicos de uma 
sequência falada e de uma 
sequência dialogal 

 Produz, corretamente, 
discursos simples com ritmo 
e entoação adequados ao 
contexto. 

  

 Explica, com alguma 
dificuldade, diferenças 
culturais, com respeito pelas 
diversas formas de ver o 
mundo; 

 Compreende, com alguma 
dificuldade, os tópicos de 
uma sequência falada e de 
uma sequência dialogal 

 Produz, com alguma 
dificuldade, discursos 
simples com ritmo e 
entoação adequados ao 
contexto 

 Não explica diferenças 
culturais, com respeito 
pelas diversas formas de 
ver o mundo; 

 Não compreende os 
tópicos de uma 
sequência falada e de 
uma sequência dialogal; 

 Não produz, 
corretamente, discursos 
simples com ritmo e 
entoação adequados ao 
contexto 

COMUNICAÇÃO 
  

 Interage, com 
espontaneidade, em 
situações quotidianas 
através de perguntas e 
respostas. 

   Interage, com alguma 
dificuldade, em situações 
quotidianas através de 
perguntas e respostas. 

 

   Não Interage em 
situações quotidianas 
através de perguntas e 
respostas. 

  
RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 
  

 É capaz de pedir ou 
oferecer, aceitar ou recusar 
ajuda. 

   Nem sempre é capaz de 
pedir ou oferecer, aceitar ou 
recusar ajuda.  

   Não é capaz de pedir ou 
oferecer, aceitar ou 
recusar ajuda.  

  

  

  

Tarefa que é objeto de avaliação –  LEITURA - PLNM A2 

  

Critérios  

Níveis de desempenho 
1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 

3ºC 
5 4 3 2 1 
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CONHECIMENTOS 
  

 Lê e compreende, 
corretamente, o sentido 
global, o conteúdo e a 
intencionalidade de textos 
de linguagem corrente; 

 Interpreta, adequadamente, 
obras literárias, textos 
jornalísticos e programas 
audiovisuais que visem 
aspetos interculturais; 

 Reconhece a sequência 
temporal dos 
acontecimentos em textos 
narrativos; 

 Identifica as funções dos 
conetores de causa, 
consequência, semelhança, 
de conclusão e de oposição 

  

    Lê e compreende, com 
alguma dificuldade o 
sentido global, o conteúdo e 
a intencionalidade de textos 
de linguagem corrente; 

 Interpreta, com alguma 
dificuldade, obras literárias, 
textos jornalísticos e 
programas audiovisuais que 
visem aspetos interculturais; 

 Reconhece, com alguma 
dificuldade, a sequência 
temporal dos 
acontecimentos em textos 
narrativos; 

 Identifica, com alguma 
dificuldade, as funções dos 
conetores de causa, 
consequência, semelhança, 
de conclusão e de oposição 

   Não lê e não 
compreende, o sentido 
global, o conteúdo e a 
intencionalidade de 
textos de linguagem 
corrente; 

 Não interpreta, 
adequadamente, obras 
literárias, textos 
jornalísticos e programas 
audiovisuais que visem 
aspetos interculturais; 

 Não reconhece a 
sequência temporal dos 
acontecimentos em 
textos narrativos; 

 Não identifica as funções 
dos conetores de causa, 
consequência, 
semelhança, de 
conclusão e de oposição 

COMUNICAÇÃO 
  

 Adequa o ritmo e a 
entoação aos diferentes 
tipos de textos. 

   Adequa, com alguma 
dificuldade, o ritmo e a 
entoação aos diferentes 
tipos de textos. 

   Não adequa o ritmo e a 
entoação aos diferentes 
tipos de textos. 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

  

 É capaz de pedir ou aceitar 
ajuda para a leitura de 
pequenos textos; 

 Recorre a dicionários 
elementares da língua 
portuguesa. 

   Ocasionalmente, é capaz de 
pedir ou aceitar ajuda para a 
leitura de palavras e frases 
quando tem dúvidas.  

 Ocasionalmente, recorre a 
dicionários elementares da 
língua portuguesa. 

   Não é capaz de pedir ou 
aceitar ajuda para a 
leitura de palavras e 
frases quando tem 
dúvidas.  

 Não recorre a dicionários 
elementares da língua 
portuguesa.  
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Tarefa que é objeto de avaliação – PRODUÇÃO ESCRITA – PLNM – A2 

Critérios  

Níveis de desempenho 
1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 

3ºC 
5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
  

 Escreve textos sobre 
assuntos conhecidos ou de 
interesse pessoal; 

 Constrói sequências 
originais de enunciados 
breves; 

 Responde a questionários 
sobre temas diversos; 

 Participa em atividades de 
escrita coletiva; 

 Reconhece equivalências e 
contrastes vocabulares; 

 Reconhecer e usar palavras 
dos campos lexicais: pesos e 
 unidades de medida, 
embalagens, rotina diária, 
meios 
 de transporte, tempo, 
experiências pessoais, 
tempos 
 livres, manifestações 
artísticas, países. 

  
  

   Escreve textos, com alguma 
dificuldade, sobre assuntos 
conhecidos ou de interesse 
pessoal; 

 Constrói, com alguma 
dificuldade, sequências 
originais de enunciados 
breves; 

 Responde, com alguma 
dificuldade, a questionários 
sobre temas diversos; 

 Participa, com alguma 
dificuldade, em atividades 
de escrita coletiva; 

 Reconhece, com alguma 
dificuldade equivalências e 
contrastes vocabulares; 

 Reconhece, com alguma 
dificuldade, e usar palavras 
dos campos lexicais: pesos e 
 unidades de medida, 
embalagens, rotina diária, 
meios 
 de transporte, tempo, 
experiências pessoais, 
tempos 

   Não escreve textos sobre 
assuntos conhecidos ou 
de interesse pessoal; 

 Não constrói sequências 
originais de enunciados 
breves; 

 Não responde a 
questionários sobre 
temas diversos; 

 Não participa em 
atividades de escrita 
coletiva; 

 Não reconhece 
equivalências e 
contrastes vocabulares; 

 Não reconhece e não usa 
palavras dos campos 
lexicais: pesos e 
 unidades de medida, 
embalagens, rotina 
diária, meios 
 de transporte, tempo, 
experiências pessoais, 
tempos 
 livres, manifestações 
artísticas, países 
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 livres, manifestações 
artísticas, países. 

  

COMUNICAÇÃO 
  

 Redige frases e pequenos 
textos adequados ao 
contexto de aprendizagem, 
sem incorreções ou com 
incorreções ocasionais. 

 Estabelece relações entre a 
cultura de língua materna e 
de língua estrangeira; 

 Compreende as diferenças e 
as semelhanças; 

 Reconhece a importância 
das competências 
comunicativas nas 
competências interculturais. 

   Redige, com alguma 
dificuldade, frases e 
pequenos textos adequados 
ao contexto de 
aprendizagem, com 
incorreções ocasionais. 

 Estabelece, com alguma 
dificuldade, relações entre a 
cultura de língua materna e 
de língua estrangeira;  

 Compreende, com alguma 
dificuldade, as diferenças e 
as semelhanças; 

 Reconhece, com alguma 
dificuldade, a importância 
das competências 
comunicativas nas 
competências interculturais. 

   Não redige frases e 
pequenos textos 
adequados ao contexto 
de aprendizagem, sem 
incorreções ou com 
incorreções ocasionais. 

 Não estabelece relações 
entre a cultura de língua 
materna e de língua 
estrangeira; 

 Não compreende as 
diferenças e as 
semelhanças; 

 Não reconhece a 
importância das 
competências 
comunicativas nas 
competências 
interculturais. 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

  

 Revê autonomamente a 
produção escrita, corrigindo 
e reformulando se 
necessário melhorar. 

   Nem sempre revê 
autonomamente a produção 
escrita, corrigindo e 
reformulando se necessário 
melhorar.  

   Não consegue rever 
porque não escreve 
ainda frases / textos 
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Tarefa que é objeto de avaliação –  APRESENTAÇÃO / EXPOSIÇÃO ORAL / EXPRESSÃO ORAL PLNM B1 

Critérios  

Níveis de desempenho 
1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 

3ºC 
5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
  

 Elabora e reelabora um 
tópico a partir de um texto 
 escrito ou oral; 

 Distingue informação 
específica e informação 
parcelar; 

 Compreende aspetos 
essenciais de discursos 
ouvidos em 
 linguagem padrão; 

 Identifica o tema em 
diversas versões sobre a 
mesma 
 questão. 

  

   Elabora e reelabora, com 
alguma dificuldade, um 
tópico a partir de um texto 
 escrito ou oral; 

 Distingue, com alguma 
dificuldade, informação 
específica e informação 
parcelar; 

 Compreende, com alguma 
dificuldade, aspetos 
essenciais de discursos 
ouvidos em 
 linguagem padrão; 

 Identifica, com alguma 
dificuldade, o tema em 
diversas versões sobre a 
mesma 
 questão. 

   Não elabora e reelabora 
um tópico a partir de um 
texto 
 escrito ou oral; 

 Não distingue 
informação específica e 
informação parcelar; 

 Não compreende 
aspetos essenciais de 
discursos ouvidos em 
 linguagem padrão; 

 Não identifica o tema em 
diversas versões sobre a 
mesma 
 questão. 

  

COMUNICAÇÃO 
  

 Interage com 
espontaneidade em 
conversas quotidianas; 

 Discute ideias em contexto 
formal ou regulado; 

 Apresenta questões, 
problemas ou conceitos sem 

   Interage com alguma 
dificuldade em conversas 
quotidianas; 

 Discute, com alguma 
dificuldade ideias em 
contexto formal ou 
regulado; 

   Não interage com 
espontaneidade em 
conversas quotidianas; 

 Não discute ideias em 
contexto formal ou 
regulado; 
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 recurso a suporte de 
imagem; 

 Recontar histórias a partir 
de um suporte oral ou 
 escrito 

  

 Apresenta, com alguma 
dificuldade questões, 
problemas ou conceitos sem 
 recurso a suporte de 
imagem; 

 Reconta, com alguma 
dificuldade histórias a partir 
de um suporte oral ou 
 escrito 

 Não apresenta questões, 
problemas ou conceitos 
sem 
 recurso a suporte de 
imagem; 

 Não reconta histórias a 
partir de um suporte oral 
ou 
 escrito 

  
RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 
  

 É capaz de pedir ou 
oferecer, aceitar ou recusar 
ajuda. 

   Nem sempre é capaz de 
pedir ou oferecer, aceitar ou 
recusar ajuda.  

   Não é capaz de pedir ou 
oferecer, aceitar ou 
recusar ajuda.  

  

  

  

Tarefa que é objeto de avaliação –  LEITURA - PLNM B1 

  

Critérios  

Níveis de desempenho 
1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 

3ºC 
5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
  

  
 Identifica as principais linhas 

temáticas a partir da 
 leitura de textos variados; 

 Reconhece analogias e 
contrastes em textos 
 relativamente longos e 
complexos; 

    
 Identifica, com alguma 

dificuldade as principais 
linhas temáticas a partir da 
 leitura de textos variados; 

 Reconhece, com alguma 
dificuldade analogias e 
contrastes em textos 

    
 Não identifica as 

principais linhas 
temáticas a partir da 
 leitura de textos 
variados; 

 Não reconhece analogias 
e contrastes em textos 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVER-O-MAR   *  PÓVOA DE VARZIM 

45 Referencial de Avaliação 2021/2022 

 Distingue previsões de 
constatações; 

 Reconhece registos de 
língua (formal e não formal); 

 Diferencia os modos de 
relato do discurso (direto e 
indireto). 
  
 

 relativamente longos e 
complexos; 

 Distingue, com alguma 
dificuldade previsões de 
constatações; 

 Reconhece, com alguma 
dificuldade, registos de 
língua (formal e não formal); 

 Diferencia, com alguma 
dificuldade os modos de 
relato do discurso (direto e 
indireto). 

 relativamente longos e 
complexos; 

 Não distingue previsões 
de constatações; 

 Não reconhece registos 
de língua (formal e não 
formal); 

 Não diferencia os modos 
de relato do discurso 
(direto e indireto). 
  
 

COMUNICAÇÃO 
  

 Adequa o ritmo e a 
entoação aos diferentes 
tipos de frase: declarativa, 
exclamativa, interrogativa e 
imperativa. 

   Adequa, com alguma 
dificuldade o ritmo e a 
entoação aos diferentes 
tipos de frase: declarativa, 
exclamativa, interrogativa e 
imperativa. 

   Não adequa o ritmo e a 
entoação aos diferentes 
tipos de frase: 
declarativa, exclamativa, 
interrogativa e 
imperativa. 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

  

 É capaz de pedir ou aceitar 
ajuda para a leitura de 
textos de diferentes 
tipologias; 

 Recorre a dicionários da 
língua portuguesa. 

   É capaz de pedir ou aceitar 
ajuda para a leitura de 
textos de diferentes 
tipologias; 

 Recorre a dicionários da 
língua portuguesa. 

   É capaz de pedir ou 
aceitar ajuda para a 
leitura de textos de 
diferentes tipologias; 

 Recorre a dicionários da 
língua portuguesa. 

  

  

  

Tarefa que é objeto de avaliação – PRODUÇÃO ESCRITA – PLNM – B1 

Critérios  

Níveis de desempenho 
1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 

3ºC 
5 4 3 2 1 
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CONHECIMENTOS 
  

 Elabora e reelabora 
sequências textuais sobre 
um 
 mesmo tema a partir de 
pontos de vista distintos; 

 Domina técnicas de redação 
de sumários e relatórios; 
 textos narrativos e 
descritivos; 

 Domina os principais 
processos de composição 
 discursiva; 

 Recorre a verbos e 
expressões de cálculo, de 
 fundamentação, de 
confrontação; 

 Domina cadeias de 
referência pelo recurso a 
expressões 
 referencialmente 
dependentes; 

 Domina mecanismos de 
coesão temporal; 

 Utiliza verbos regulares e 
irregulares nos modos 
 indicativo, conjuntivo e 
imperativo, em frases de 
 polaridade afirmativa e 
negativa 

 Reconhece os usos 
específicos dos verbos ser e 
estar 

  

   Elabora e reelabora, com 
alguma dificuldade 
sequências textuais sobre 
um 
 mesmo tema a partir de 
pontos de vista distintos; 

 Domina, com alguma 
dificuldade técnicas de 
redação de sumários e 
relatórios; 
 textos narrativos e 
descritivos; 

 Domina, com alguma 
dificuldade os principais 
processos de composição 
 discursiva; 

 Recorre, com alguma 
dificuldade a verbos e 
expressões de cálculo, de 
 fundamentação, de 
confrontação; 

 Domina, com alguma 
dificuldade cadeias de 
referência pelo recurso a 
expressões 
 referencialmente 
dependentes; 

 Domina, com alguma 
dificuldade mecanismos de 
coesão temporal; 

 Utiliza verbos regulares e 
irregulares nos modos 
 indicativo, conjuntivo e 
imperativo, em frases de 

   Não elabora e reelabora 
sequências textuais 
sobre um 
 mesmo tema a partir de 
pontos de vista distintos; 

 Não domina técnicas de 
redação de sumários e 
relatórios; 
 textos narrativos e 
descritivos; 

 Não domina os principais 
processos de 
composição 
 discursiva; 

 Não recorre a verbos e 
expressões de cálculo, de 
 fundamentação, de 
confrontação; 

 Não domina cadeias de 
referência pelo recurso a 
expressões 
 referencialmente 
dependentes; 

 Não domina mecanismos 
de coesão temporal; 

 Não utiliza verbos 
regulares e irregulares 
nos modos 
 indicativo, conjuntivo e 
imperativo, em frases de 
 polaridade afirmativa e 
negativa 

 Não reconhece os usos 
específicos dos verbos 
ser e estar 
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 polaridade afirmativa e 
negativa 

 Reconhece, com alguma 
dificuldade os usos 
específicos dos verbos ser e 
estar 

  

COMUNICAÇÃO 
  

 Produz textos a partir de 
imagens e de sequências 
 ouvidas ou lidas; 

 Redige frases e pequenos 
textos adequados ao 
contexto de aprendizagem, 
sem incorreções ou com 
incorreções ocasionais. 

 Explica diferenças culturais, 
com respeito pelas 
 diferentes formas de 
interpretar o mundo; 
 interpretar obras literárias, 
textos jornalísticos e 
 programas audiovisuais que 
visem aspetos interculturais. 

  

   Produz textos com alguma 
dificuldade a partir de 
imagens e de sequências 
 ouvidas ou lidas; 

 Redige, com alguma 
dificuldade, frases e 
pequenos textos adequados 
ao contexto de 
aprendizagem, com 
incorreções ocasionais. 

 Explica diferenças culturais, 
com respeito pelas 
 diferentes formas de 
interpretar o mundo; 
 interpretar obras literárias, 
textos jornalísticos e 
 programas audiovisuais que 
visem aspetos interculturais. 

  

   Não produz textos a 
partir de imagens e de 
sequências 
 ouvidas ou lidas; 

 Não redige frases e 
pequenos textos 
adequados ao contexto 
de aprendizagem, sem 
incorreções ou com 
incorreções ocasionais. 

 Não explica diferenças 
culturais, com respeito 
pelas 
 diferentes formas de 
interpretar o mundo; 
 interpretar obras 
literárias, textos 
jornalísticos e 
 programas audiovisuais 
que visem aspetos 
interculturais. 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

  

 Revê autonomamente a 
produção escrita, corrigindo 
e reformulando se 
necessário melhorar. 

   Nem sempre revê 
autonomamente a produção 
escrita, corrigindo e 
reformulando se necessário 
melhorar.  

   Não consegue rever 
porque não escreve 
ainda frases / textos 
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(Rubricas adaptadas para alunos com Programa Educativo Individual (Departamento de Ed. Especial) 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – PROCESSO de TRABALHO em GRUPO (Observação em aula) Dep.E.E./ DL 54- artº 10º - RTP e PEI 

Critérios  

Níveis de desempenho 
1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 

3ºC 
5 4  2 1 

CONHECIMENTOS 
  

Revela responsabilidade no 
cumprimento das tarefas propostas; 
Revela gosto na procura do 
conhecimento. 

  Revela alguma responsabilidade 
no cumprimento das tarefas 
propostas; 
Revela algum gosto na procura do 
conhecimento. 
  

  Não revela responsabilidade no 
cumprimento das tarefas 
propostas; 
Não revela gosto na procura do 
conhecimento. 
  

COMUNICAÇÃO 
  

Mantém bom relacionamento 
interpessoal dentro do grupo e com 
os restantes grupos/turma; 
Coopera muito bem com os 
colegas do grupo que conduzem o 
desenvolvimento do trabalho; 
Interage com empatia e tolerância. 
  

  Mantém um relacionamento 
interpessoal satisfatório dentro do 
grupo e com os restantes 
grupos/turma; 
Coopera pouco/satisfatoriamente 
com os colegas do grupo que 
conduzem o desenvolvimento do 
trabalho; 
Interage com pouca/alguma empatia 
e tolerância. 
  

  Não consegue manter bom 
relacionamento interpessoal 
dentro do grupo e com os 
restantes grupos/turma; 
Não coopera com os colegas 
do grupo que conduzem o 
desenvolvimento do trabalho; 
Interage sem empatia e 
tolerância. 
  

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

  

Compreende as orientações 
fornecidas pelo professor/a; 
Manifesta disponibilidade para 
ajudar os seus pares no grupo e na 
turma; 

  Compreende algumas das 
orientações fornecidas pelo 
professor/a; 
Manifesta alguma disponibilidade 
para ajudar os seus pares no grupo 
e na turma; 

  Não compreende as orientações 
fornecidas pelo professor/a: 
Não manifesta disponibilidade 
para ajudar os seus pares no 
grupo e na turma; 
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Manipula e manuseia bem 
materiais e instrumentos 
diversificados;  
Manifesta empenho, autonomia e 
resiliência. 

Manipula e manuseia de forma 
razoável materiais e instrumentos 
diversificados;  
Manifesta algum empenho, 
autonomia e resiliência. 
  

Não manipula e/nem manuseia 
bem materiais e instrumentos 
diversificados;  
Não manifesta empenho, 
autonomia e resiliência. 
 

 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – Trabalho Individual (Observação em aula/CAA) Dep.E.E./ DL 54- artº 10º - RTP e PEI 

Critérios  
Níveis de desempenho 

1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 

3ºC 
5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
  

Atinge plenamente as aprendizagens 
essenciais das áreas de competências 
definidas no PEI; 
Reage adequadamente a estímulos 
sensoriais e cognitivos; 
Adquire e/ou aperfeiçoa capacidades 
básicas ao nível da literacia/matemática 
ajustadas à sua vida quotidiana; 
Aplica os conhecimentos e conceitos 
básicos em diferentes contextos. 
  

  Atinge algumas aprendizagens 
essenciais das áreas de 
competências definidas no PEI; 
Reage a estímulos sensoriais e 
cognitivos; 
Adquire e/ou aperfeiçoa algumas 
capacidades básicas ao nível da 
literacia/matemática ajustadas à sua 
vida quotidiana; 
Aplica alguns conhecimentos e 
conceitos básicos em diferentes 
contextos. 
  

  Não atinge plenamente as 
aprendizagens essenciais das áreas 
de competências definidas no PEI; 
Não reage adequadamente a 
estímulos sensoriais e cognitivos; 
Não adquire e/ou aperfeiçoa 
capacidades básicas ao nível da 
literacia/matemática ajustadas à sua 
vida quotidiana; 
Não aplica os conhecimentos e 
conceitos básicos em diferentes 
contextos. 

COMUNICAÇÃO 
  

Demonstra capacidade de entendimento 
para as ações pedidas;  
Coopera na realização das propostas 
apresentadas; 
Compreende as metodologias 
apresentadas e adequadas ao seu grau de 
desenvolvimento com vista à aprendizagem 
da leitura e da escrita (símbolos 
pictográficos, tabelas de comunicação).  

  Demonstra alguma capacidade de 
entendimento para as ações 
pedidas;  
Coopera na realização das 
propostas apresentadas com ajuda; 
Compreende algumas 
metodologias apresentadas e 
adequadas ao seu grau de 
desenvolvimento com vista à 
aprendizagem da leitura e da escrita 
(símbolos pictográficos, tabelas de 
comunicação). 

  Não demonstra capacidade de 
entendimento para as ações 
pedidas;  
Não coopera na realização das 
propostas apresentadas; 
Não compreende as metodologias 
apresentadas e adequadas ao seu 
grau de desenvolvimento com vista à 
aprendizagem da leitura e da escrita 
(símbolos pictográficos, tabelas de 
comunicação). 
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RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

  

Resolve problemas, mobilizando 
adequadamente dados fornecidos em 
tabelas, gráficos, textos, esquemas e outras 
orientações; 
Manifesta  disponibilidade para ajudar;  
Manipula e manuseia muito bem materiais 
e instrumentos diversificados; 
Manifesta empenho,  é autónomo e 
resiliente. 
  

  Resolve alguns problemas, 
mobilizando dados fornecidos em 
tabelas, gráficos, textos, esquemas e 
outras orientações; 
Manifesta alguma disponibilidade 
para ajudar;  
Manipula e manuseia os materiais 
e instrumentos diversificados; 
Manifesta algum empenho,  é 
autónomo e resiliente com ajuda. 
  

  Não resolve problemas, mobilizando 
adequadamente dados fornecidos 
em tabelas, gráficos, textos, 
esquemas e outras orientações; 
Não manifesta  disponibilidade para 
ajudar;  
Não manipula nem manuseia os 
materiais e instrumentos 
diversificados; 
Não manifesta empenho, 
autonomia e resiliência. 
 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – Expressão Verbal e não verbal Dep.E.E./ DL 54- artº 10º - RTP e PEI 

Critérios  

Níveis de desempenho 
1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 

3ºC 
5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
  

Revela capacidade para expressar as 
suas necessidades (oralmente, 
gestualmente, escrita ou símbolos); 
Conhece as regras de convenção social 
(cumprimentar os colegas, pedir licença, 
por favor e desculpe).     

  Revela alguma capacidade para 
expressar as suas necessidades 
(oralmente, gestualmente, escrita ou 
símbolos); 
Conhece algumas regras de convenção 
social (cumprimentar os colegas, pedir 
licença, por favor e desculpe).     
  

  Não revela capacidade para 
expressar as suas necessidades 
(oralmente, gestualmente, escrita ou 
símbolos); 
Não conhece as regras de 
convenção social (cumprimentar os 
colegas, pedir licença, por favor e 
desculpe).     

COMUNICAÇÃO 
  

Revela diferentes reações às 
manifestações que lhe são dirigidas;  
Compreende diferentes enunciados 
comunicativos (verbais e não verbais); 
Aguarda a sua vez de falar/ comunicar. 

  Revela algumas reações às 
manifestações que lhe são dirigidas;  
Compreende alguns enunciados 
comunicativos (verbais e não verbais); 
Aguarda a sua vez de falar/ comunicar 
com ajuda. 
  

  Não revela diferentes reações às 
manifestações que lhe são dirigidas;  
Não compreende diferentes 
enunciados comunicativos (verbais e 
não verbais); 
Não aguarda a sua vez de falar/ 
comunicar. 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

  

Expressa as suas necessidades e 
emoções de forma adequada; 
Recorre a recursos que lhe são próprios 
por meio de gestos e palavras para ser 
ouvido/entendido. 

  Expressa as suas necessidades e 
emoções de forma adequada com ajuda; 
Recorre a recursos que lhe são próprios 
por meio de gestos e palavras para ser 
ouvido/entendido com ajuda. 
  

  Não expressa as suas necessidades 
e emoções de forma adequada; 
Não recorre a recursos que lhe são 
próprios por meio de gestos e 
palavras para ser ouvido/entendido. 
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Tarefa que é objeto de avaliação – Expressões (Musical/Artes) Dep.E.E./ DL 54- artº 10º - RTP e PEI 

Critérios  

Níveis de desempenho 
1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 

3ºC 
5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
  

Manifesta aprendizagens, através 
das suas produções, ilustrações e 
utilização de materiais; 
Utiliza corretamente materiais de 
expressão plástica e instrumentos 
musicais. 

  Manifesta algumas aprendizagens, 
através das suas produções, 
ilustrações e utilização de materiais; 
Utiliza corretamente alguns 
materiais de expressão plástica e 
instrumentos musicais. 
  

  Não manifesta aprendizagens, 
através das suas produções, 
ilustrações e utilização de 
materiais; 
Não utiliza corretamente 
materiais de expressão plástica e 
instrumentos musicais. 

COMUNICAÇÃO 
  

Compreende as orientações 
verbais/não verbais para a 
realização das tarefas; 
Reage bem às propostas que lhe 
são apresentadas. 
  

  Compreende algumas orientações 
verbais/ não verbais para a 
realização das tarefas; 
Reage satisfatoriamente às 
propostas que lhe são 
apresentadas. 
  

  Não compreende as 
orientações verbais/não verbais 
para a realização das tarefas; 
Não reage bem às propostas 
que lhe são apresentadas. 

RESOLUÇÃO D 
satisfatoriamente E 

PROBLEMAS 
  

Experimenta com satisfação novas 
formas de expressão usando 
diferentes técnicas; 
Manifesta curiosidade e vontade/ 
interesse na conclusão de tarefas e 
atividades. 

  Experimenta novas formas de 
expressão usando diferentes 
técnicas; 
Manifesta alguma curiosidade e 
vontade/interesse  na conclusão de 
tarefas e atividades. 
  

  Não experimenta com 
satisfação novas formas de 
expressão usando diferentes 
técnicas; 
Não manifesta curiosidade e 
vontade/interesse na conclusão 
de tarefas e atividades. 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – Motricidade Dep. E.E./ DL 54- artº 10º - RTP e PEI 

Critérios  

Níveis de desempenho 
1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 

3ºC 
5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
  

Coordena movimentos globais e 
finos nas diversas atividades 
propostas; 

  Coordena movimentos globais e 
finos nas diversas atividades 
propostas com ajuda; 

  Não coordena movimentos 
globais e finos nas diversas 
atividades propostas; 
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Desloca-se autonomamente de 
acordo com percursos 
estabelecidos. 
  

Desloca-se autonomamente de 
acordo com percursos 
estabelecidos com ajuda. 
  

Não se desloca autonomamente 
de acordo com percursos 
estabelecidos. 
  

COMUNICAÇÃO 
  

Compreende as orientações 
verbais/ não verbais para a 
realização das tarefas; 
Utiliza o movimento como forma de 
comunicação. 

  Compreende algumas orientações 
verbais/ não verbais para a 
realização das tarefas; 
Utiliza, por vezes, o movimento 
como forma de comunicação. 
  

  Não compreende as 
orientações verbais/ não verbais 
para a realização das tarefas; 
Não utiliza o movimento como 
forma de comunicação. 
  

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

  

Solicita ajuda perante dificuldades 
na realização da tarefa motora; 
Encontra estratégias adequadas à 
situação. 

  Solicita alguma ajuda perante 
dificuldades na realização da tarefa 
motora; 
Encontra algumas estratégias 
adequadas à situação. 
  

  Não solicita ajuda perante 
dificuldades na realização da 
tarefa motora; 
Não encontra estratégias 
adequadas à situação. 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação –Autonomia Dep.E.E./ DL 54- artº 10º - RTP e PEI 

Critérios  
Níveis de desempenho 

1ºCiclo Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
   2º e 3ºC 5 4 3 2 1 

CONHECIMENTOS 
 

Realiza as tarefas propostas para o 
seu nível de desempenho; 
É assíduo/pontual; 
Comporta-se adequadamente nos 
diversos contextos; 
É capaz de permanecer em tarefa. 
 

 Realiza algumas tarefas propostas 
para o seu nível de desempenho; 
É pouco assíduo/pontual; 
Comporta-se adequadamente nos 
diversos contextos com ajuda; 
É capaz de permanecer em tarefa 
com ajuda. 

 

 Não realiza as tarefas propostas 
para o seu nível de desempenho; 
Não é assíduo/pontual; 
Não se comporta 
adequadamente nos diversos 
contextos; 
Não é capaz de permanecer em 
tarefa. 

COMUNICAÇÃO 
 

Mostra intenção comunicativa/ 
interação;  
Expressa bem as suas 
necessidades. 

 Mostra pouca/alguma intenção 
comunicativa/ interação;  
Expressa pouco/satisfatoriamente 
as suas necessidades. 
 

 Não mostra intenção 
comunicativa/ interação;  
Não expressa as suas 
necessidades. 
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RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 

Controla o comportamento e 
emoções de forma ajustada;  
Adequa o seu comportamento 
perante novas situações. 
 

 Controla o comportamento e 
emoções de forma ajustada com 
ajuda;  
Adequa o seu comportamento 
perante novas situações com ajuda. 
 

 Não controla o comportamento e 
emoções de forma ajustada;  
Não adequa o seu 
comportamento perante novas 
situações. 
 

 


