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2022-23 

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO  

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA ABRIGADA  

  
Áreas de competência do 

PASEO 

Critérios 

Transversais/Gerais 

Saberes 

Estruturantes 

Processos de Recolha de 

Informação 

Linguagens e textos 

 

 

Informação e 

comunicação 

 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

 

Saber técnico e 

tecnológico 

 

Relacionamento 

Interpessoal 

 

Desenvolvimento pessoal 

e autonomia 

 

Conhecimento 

 

 

 

Acompanhar 

Adquirir 

Argumentar 

Atribuir 

Caracterizar 

Classificar 

Comparar 

Compreender 

Concluir 

Cooperar 

Criar 

Criticar 

Cumprir  

Descrever 

Diferenciar 

Executar 

Exemplificar 

Explanar 

Implementar 

Identificar 

Inferir 

A 

P 

R 

E 

N 

D 

I 

Z 

A 

G 

E 

N 

S 

 

E 

S 

S 

E 

N 

C 

I 

A 

I 

-Intervenções/apresentações 

orais e escritas. 

-Ficha/teste de avaliação ou 

questão aula em suportes 

variados (papel, plataformas 

digitais, …);  

-Fichas formativas; 

Capacidades 

-Guião de trabalho prático; 

- Trabalhos de pesquisa; 

-Trabalho de 

projeto/experimental;  

-Portefólio de evidências de 

aprendizagem individual;  

-Produção de textos - 

relatórios, sínteses e 

comentários breves;  

-Conceção e produção de 

objetos; 

Atitudes 

-Debates e/ou diálogo 

argumentativo;  

- Visitas de estudo;  

I- Avaliar para Aprender (AVALIAÇÃO FORMATIVA) 
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Sensibilidade estética e 

artística 

 

Bem-estar, saúde e 

ambiente 

 

Consciência e domínio do 

corpo 

Interpretar 

Investigar 

Justificar 

Localizar  

Manifestar 

Organizar 

Participar 

Planear 

Produzir 

Registar 

Relacionar 

Resumir 

Selecionar 

Verificar 

S -Saídas de campo; 

-Observação direta do 

desempenho prático na 

realização de 

atividades/tarefas motoras, 

locomotoras, não locomotoras 

e manipulativas; 

-Apresentações à comunidade; 

-Grelhas de registo de 

observação direta; 

-Rubricas; 

-Trabalhos desenvolvidos no 

âmbito da articulação 

curricular / projetos; 

- Mapas conceptuais; 

- Autoavaliação; 

-Heteroavaliação. 

 

 

Avaliação quantitativa/qualitativa 

Classificação 

por Nível 

Menção  

Qualitativa 

Descritor 

 

 

 

 

5 

 

Nível 5 – 90% a 

100% 

 

 

 

 

 

Muito Bom 

• Adquire muito bom nível das aprendizagens essenciais e das 

competências na maioria dos domínios disciplinares;  

• Acompanha e executa, com grande facilidade, as atividades 

propostas;  

• Manifesta grande vontade, interesse, autonomia e iniciativa 

de adquirir novos conteúdos e de aplicar estratégias; 

• Manifesta uma excelente evolução nas suas aprendizagens; 

• Demonstra excelente nível de participação e envolvimento 

nas atividades; 

II-Avaliar Para Classificar (AVALIAÇÃO SUMATIVA) 
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• Revela muito bom pensamento crítico e faz muito boas 

intervenções; 

• Apresenta, sempre, todo o material necessário para as 

atividades letivas; 

• Adequa, sempre, comportamentos em diversos contextos, 

nomeadamente de partilha, colaboração e competição; 

• Trabalha em equipa e interage, sempre, com tolerância, 

empatia, respeito pelas ideias dos outros e responsabilidade; 

• Avalia sempre ou quase sempre os seus progressos, integrando a 

avaliação realizada de modo a melhorar o seu desempenho. 

 

 

 

 

4 

Nível 4 – 70% a 
89% 

 

 

 

 

 

Bom 

• Adquire um bom nível das aprendizagens essenciais e das 

competências na maioria dos domínios disciplinares; 

• Acompanha e executa as atividades propostas de forma 

bastante satisfatória;  

• Manifesta vontade, interesse, autonomia e iniciativa de 

adquirir novos conteúdos e de aplicar estratégias; 

• Manifesta uma boa evolução nas suas aprendizagens; 

• Demonstra bom nível de participação e envolvimento nas 

atividades;  

• Revela bom pensamento crítico e faz boas intervenções;  

• Apresenta, quase sempre, todo o material necessário para as 

atividades letivas; 

• Adequa, quase sempre, comportamentos em diversos 

contextos, nomeadamente de partilha, colaboração e 

competição; 

• Trabalha em equipa e interage, quase sempre, com 

tolerância, empatia, respeito pelas ideias dos outros e 

responsabilidade; 

• Avalia com grande frequência os seus progressos, integrando a 

avaliação realizada de modo a melhorar o seu desempenho. 
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3 

 

Nível 3 – 50% a 
69% 

 

 

 

Suficiente 

• Adquire um nível suficiente de aprendizagens essenciais e de 

competências na maioria dos domínios disciplinares; 

• Acompanha e executa as atividades de forma satisfatória;  

• Manifesta vontade, interesse, autonomia e iniciativa de 

adquirir novos conteúdos e de aplicar estratégias; 

• Manifesta uma evolução satisfatória nas suas aprendizagens;  

• Demonstra nível suficiente de participação e envolvimento 

nas atividades;  

• Revela pensamento crítico e faz intervenções em número 

suficiente; 

• Apresenta, regularmente, o material necessário para as 

atividades letivas; 

• Adequa, regularmente, comportamentos em diversos 

contextos, nomeadamente de partilha, colaboração e 

competição; 

• Trabalha em equipa e interage, regularmente, com tolerância, 

empatia, respeito pelas ideias dos outros e responsabilidade. 

• Avalia regularmente os seus progressos, integrando a avaliação 

realizada de modo a melhorar o seu desempenho. 
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20% a 49% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Adquire poucas aprendizagens essenciais e poucas competências na 

maioria dos domínios disciplinares;  

 •  Acompanha e executa pouco as atividades propostas; 

• Manifesta pouca vontade, interesse, autonomia e iniciativa de 

adquirir novos conteúdos e de aplicar estratégias; 

• Manifesta pouca evolução nas suas aprendizagens; 

• Demonstra baixo nível de participação e envolvimento nas 

atividades; 

• Revela pouco pensamento crítico e faz poucas intervenções; 

• Raramente apresenta o material necessário para as atividades 

letivas. 

• Raramente adequa comportamentos em diversos contextos, 

nomeadamente de partilha, colaboração e competição; 
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Insuficiente 

• Raramente trabalha em equipa e não interage com tolerância, 

empatia, respeito pelas ideias dos outros e responsabilidade; 

 • Raramente avalia os seus progressos. 

 

 

 

 

 

1 

0% a 19% 

• Não adquire as aprendizagens essenciais nem as competências na 

maioria dos domínios disciplinares;  

• Não participa nem se envolve nas atividades;  

• Não manifesta qualquer vontade, interesse, autonomia e 

iniciativa de adquirir novos conteúdos e de aplicar estratégias;  

• Não manifesta qualquer evolução nas suas aprendizagens; 

• Não participa nem se envolve nas atividades; 

• Não revela pensamento crítico nem intervém; 

• Não apresenta o material necessário para as atividades 

letivas;  

• Não adequa comportamentos em diversos contextos, 

nomeadamente de partilha, colaboração e competição; 

• Não trabalha em equipa nem interage com tolerância, 

empatia, respeito pelas ideias dos outros e responsabilidade; 

• Não avalia os seus progressos, não integrando a avaliação realizada 

de modo a melhorar o seu desempenho. 

 

Níveis de classificação 
Ponderação final do 

ano letivo 
Legislação orientadora 

Nível 1 – 0% a 19%  
Nível 2 – 20% a 49%  
Nível 3 – 50% a 69%  
Nível 4 – 70% a 89%  
Nível 5 – 90% a 100%   

1.º Semestre – 50%  
2.º Semestre – 50%   

> Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho – Currículo dos ensinos 
básico e secundário  
> Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho – Perfil do aluno à saída 
da escolaridade obrigatória   

 

Deliberação do CP 6 de setembro de 2021- Cada departamento define a percentagem a atribuir a cada área de 

competência.  

✓ Conhecimentos: máximo 35%  

✓ Capacidades: máximo 35 %  

✓ Atitudes: máximo 40 % 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 
Ano Letivo 2022/2023 

 
PORTUGUÊS – 1.º CICLO 

 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos a priorizar 

X A- Linguagens e textos  X F-Desenvolvimento pessoal e autonomia 

X B- Informação e comunicação   G-Bem-estar saúde e ambiente 

 C- Raciocínio e resolução de problemas  X H-Sensibilidade estética e artística 

X D-Pensamento crítico e criativo X  I-Saber científicotécnico e tecnológico 

X  E -Relacionamento interpessoal  J-Consciência e domínio do corpo 

CONHECIMENTOS/ CAPACIDADES 
Saberes 

estruturantes 
Processos de recolha de 

informação 
Ponderação 

Oralidade (Compreensão do Oral  
/Expressão oral)  - 15% 
 
Leitura expressiva  10% 
 
Produção escrita – 15% 
 
Compreensão de enunciados - 15% 
 
Conhecimento da língua – vocabulário 
e gramática  - 10% 

  

 
Compreender 
Manifestar 
Adquirir 
Interpretar 
Exemplificar 
Classificar 
Resumir 
Concluir 
Diferenciar 
Comparar 
Explanar 
Inferir 
Relacionar 
Atribuir 
Organizar 
Planear 
Executar 
Implementar 
Verificar 
Investigar 
Produzir 
Criar 
Participar 
Argumentar 
Criticar 
Cooperar 
Cumprir 

Intervenções orais  

 

Apresentações orais e escritas 

 

Fichas formativas 

 

Ficha  de avaliação  

 

Questão de aula 

 

Produção de textos (relatórios, 

sínteses e comentários breves) 

 

Debate e/ou diálogo 

argumentativo 

 

Trabalhos desenvolvidos no 

âmbito do AFC  

 

Trabalhos desenvolvidos no 

âmbito do PAA  

 

Autoavaliação e heteroavaliação 

65% 

ATITUDES 
Processos de recolha de 

informação 
Ponderação 
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Comportamento  - 10% 

 

Responsabilidade – 10% 

 

Participação nos Projetos – 10% 

 

Participação/ desempenho no Projeto 

de Leitura – 5% 

Pesquisar 
Selecionar 

Registo de observação direta 

 

Debate e/ou diálogo 

argumentativo 

 

Autoavaliação e heteroavaliação 

 

Saída de campo 

 

35% 

TOTAL 100% 

 

NOTA: A avaliação a atribuir ao trabalho desenvolvido no âmbito dos projetos de articulação será 
definida em cada Conselho de Turma, sendo que, de acordo com a sua especificidade, poderá ser 
diferentemente valorizado nas várias áreas de competências.  
A participação/desempenho no Projeto de Leitura será contemplada nas ATITUDES. 

 

 

Terminologia de classificação Ponderação dos semestres 

INSUFICIENTE – 0% a 49% 
SUFICIENTE – 50% a 69% 
BOM – 70% a 89% 
MUITO BOM – 90% a 100% 

1.º Semestre – 50% 
 

2.º Semestre – 50% 

Feedback aos alunos 

Deve ser específico e objetivo face ao trabalho 
Indicar claramente o que está bem e o que melhorar 
Pode ser oral ou escrito, individual ou em grupo, de acordo com a especificidade do trabalho 

Rúbricas 

Apresentações orais  
Trabalhos escritos 
Leitura 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 
Ano Letivo 2022/2023 

 
MATEMÁTICA – 1.º CICLO 

 
 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos a priorizar 

X A- Linguagens e textos  X  F-Desenvolvimento pessoal e autonomia 

 X B- Informação e comunicação   G-Bem-estar saúde e ambiente 

X  C- Raciocínio e resolução de problemas  X  H-Sensibilidade estética e artística 

X  D-Pensamento crítico e criativo X  I-Saber científicotécnico e tecnológico 

X  E -Relacionamento interpessoal X  J-Consciência e domínio do corpo 

CONHECIMENTOS/CAPACIDADES 
Saberes 

estruturantes 
Processos de recolha de 

informação 
Ponderação 

Conhecimento/ Compreensão dos 

conteúdos e dos conceitos 

trabalhados  nos diferentes domínios;  

 

Aplicação dos conhecimentos 

adquiridos; 

 

 Apresentação do trabalho realizado e 

explicitação de cálculos; 

 

Pensamento crítico  e capacidade 

argumentativa.  

 

Números e operações – 25% 

Geometria e medidas – 20% 

Organização e tratamento de dados – 

20% 

 
Compreender 
Manifestar 
Adquirir 
Interpretar 
Exemplificar 
Classificar 
Resumir 
Concluir 
Diferenciar 
Comparar 
Explanar 
Inferir 
Relacionar 
Atribuir 
Organizar 
Planear 
Executar 
Implementar 
Verificar 
Investigar 
Produzir 
Criar 
Participar 
Argumentar 
Criticar 
Cooperar 
Cumprir 
Pesquisar 
Selecionar 

Intervenções orais  

 

Apresentações orais e escritas 

 

Fichas formativas 

 

Fichas  de avaliação 

 

Questão de aula 

 

Debate e/ou diálogo 

argumentativo 

 
Portefólio de evidências 
 
Intervenções orais  
 
Autoavaliação e heteroavaliação 
 
 
Trabalhos desenvolvidos no 
âmbito do PAA  
 
Trabalhos desenvolvidos no 
âmbito do AFC  

 

65% 

ATITUDES 
Processos de recolha de 

informação 
Ponderação 
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Comportamento -  10% 

 

Responsabilidade -  10% 

 

Participação/desempenho-  10% 

 

Registo de observação direta 

 

Debate e/ou diálogo 

argumentativo 

 

Autoavaliação e heteroavaliação 

 

35% 

TOTAL 100% 

 

NOTA: A avaliação a atribuir ao trabalho desenvolvido no âmbito de projetos de articulação será definida 
em cada Conselho de Turma, sendo que, de acordo com a sua especificidade, poderá ser diferentemente 
valorizado nas várias áreas de competências.  
A participação/desempenho no Projeto de Leitura será contemplada nas ATITUDES. 

 
 

Terminologia de classificação Ponderação final dos semestres 

INSUFICIENTE – 0% a 49% 
SUFICIENTE – 50% a 69% 
BOM – 70% a 89% 
MUITO BOM – 90% a 100% 

1.º Semestre – 50% 
 

                         2.º Semestre – 50% 

Feedback aos alunos 

Deve ser específico face ao trabalho 
 
Indicar claramente o que está bem e o que melhorar, preferencialmente com frases curtas 
 
Pode ser oral ou escrito, individual ou em grupo, de acordo com a especificidade do trabalho 

Rúbricas 

Apresentações orais   
Trabalhos escritos 
Manipulação de materiais e /ou equipamentos 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 
Ano Letivo 2022/2023 

 
ESTUDO DO MEIO - 1º CICLO 

 
 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos a priorizar 

X A- Linguagens e textos  X  F-Desenvolvimento pessoal e autonomia 

X B- Informação e comunicação  X  G-Bem-estar saúde e ambiente 

X  C- Raciocínio e resolução de problemas    H-Sensibilidade estética e artística 

X D-Pensamento crítico e criativo X I-Saber científicotécnico e tecnológico 

X E -Relacionamento interpessoal X  J-Consciência e domínio do corpo 

CONHECIMENTOS/CAPACIDADES 
Saberes 

estruturantes 
Processos de recolha de 

informação 
Ponderação 

Aquisição e compreensão de 

conhecimentos – 30% 

 

Aplicação de conhecimentos 

(Utilização de diversos formatos para 

apresentar a  informação) – 35% 

 

 
Compreender 
Manifestar 
Adquirir 
Interpretar 
Exemplificar 
Classificar 
Resumir 
Concluir 
Diferenciar 
Comparar 
Explanar 
Inferir 
Relacionar 
Atribuir 
Organizar 
Planear 
Executar 
Implementar 
Verificar 
Investigar 
Produzir 
Criar 
Participar 
Argumentar 
Criticar 
Cooperar 
Cumprir 
Pesquisar 
Selecionar 

Fichas de avaliação 
 
Apresentação de trabalhos 
 
Observação e registo do 
trabalho de aula 
 
Trabalhos individuais ou de 
grupo 
 
Trabalho de pesquisa 
 
Trabalhos desenvolvidos no 
âmbito do PAA  
 
Trabalhos desenvolvidos no 
âmbito do AFC 

65% 

ATITUDES 
Processos de recolha de 

informação 
Ponderação 

 

Comportamento – 10% 

 

Responsabilidade – 10% 

 

Participação/desempenho – 15% 

 

 

Autoavaliação e heteroavaliação 

 

Saída de campo 

 

Registo de observação direta 

 

Debates e/ou diálogo 

argumentativo 

 

35% 

TOTAL 100% 

 

NOTA: A avaliação a atribuir ao trabalho desenvolvido no âmbito dos projetos de articulação será 
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definida em cada Conselho de Turma, sendo que, de acordo com a sua especificidade, poderá ser 
diferentemente valorizado nas várias áreas de competências. A participação/desempenho no Projeto de 
Leitura será contemplada nas ATITUDES. 

 

 

Terminologia de 
classificação 

Ponderação dos semestres 

INSUFICIENTE – 0% a 49% 
SUFICIENTE – 50% a 69% 
BOM – 70% a 89% 
MUITO BOM – 90% a 100% 

1.º Semestre – 50% 
 

                      2.º Semestre – 50% 

Feedback aos alunos 

Deve ser específico face ao trabalho 
Indicar claramente o que está bem e o que melhorar, preferencialmente com frases curtas 
Pode ser oral ou escrito, individual ou em grupo, de acordo com a especificidade do trabalho 

Rúbricas 

Apresentações orais   
Trabalhos escritos 
Manipulação de materiais e /ou equipamentos 
 

 
 
 



 

 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

Ano Letivo 2022/2023 
 

INGLÊS 1.º CICLO 
 

 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos a priorizar 

x A - Linguagens e textos x F - Desenvolvimento pessoal e autonomia 

x B - Informação e comunicação x G - Bem-estar saúde e ambiente 

x C - Raciocínio e resolução de problemas x H - Sensibilidade estética e artística 

x D - Pensamento crítico e criativo x I - Saber científico técnico e tecnológico 

x E - Relacionamento interpessoal x J - Consciência e domínio do corpo 

CONHECIMENTOS/ CAPACIDADES 
 

Processos de recolha de informação 
Ponderação 

 
 
 

• Compreensão oral 

 
• Expressão oral 

 
• Compreensão escrita 

 

• Expressão escrita 

 
• Conhecimento da língua – vocabulário e 

gramática 

 

- Apresentações orais e escritas; 

 
- Ficha/teste de avaliação ou questão aula; 

 
- Miniteste de gramática/ vocabulário; 

- Miniteste de compreensão do oral; 

- Trabalho de projeto no âmbito da AFC; 

- Trabalho de projeto no âmbito do PAA 
(Halloween, Mensagens de Natal, Concurso 
de Leitura, Spelling Bee...);  

- Portefólio de evidências de aprendizagem 

individual; 

- Grelhas de registo de observação direta; 

- Rubricas; 

- Autoavaliação e heteroavaliação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 

ATITUDES  

• Comportamento 
• Cumprimento de tarefas 

 
30% 

TOTAL 100% 
 

NOTA: Este documento carece da leitura dos descritores gerais contidos no documento Critérios Gerais de 
Avaliação. 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 
Ano Letivo 2022/2023 

 
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E EDUCAÇÃO FÍSICA - 1º CICLO 

  
 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos a priorizar 

  A- Linguagens e textos  X  F-Desenvolvimento pessoal e autonomia 

X  B- Informação e comunicação  X  G-Bem-estar saúde e ambiente 

 C- Raciocínio e resolução de problemas  X  H-Sensibilidade estética e artística 

X  D-Pensamento crítico e criativo X  I-Saber científicotécnico e tecnológico 

X  E -Relacionamento interpessoal X  J-Consciência e domínio do corpo 

CONHECIMENTOS/CAPACIDADES 
Saberes 

estruturantes 
Processos de recolha de 

informação 
Ponderação 

 Expressividade e criatividade – 35% 

Aquisição e domínio das técnicas – 

30% 

 

 

 
Compreender 
Manifestar 
Adquirir 
Interpretar 
Exemplificar 
Classificar 
Resumir 
Concluir 
Diferenciar 
Comparar 
Explanar 
Inferir 
Relacionar 
Atribuir 
Organizar 
Planear 
Executar 
Implementar 
Verificar 
Investigar 
Produzir 
Criar 
Participar 
Argumentar 
Criticar 
Cooperar 
Cumprir 
Pesquisar 
Selecionar 
 

Registo e observação direta do 

desempenho prático na 

realização de atividades/tarefas 

motoras, locomotoras, não 

locomotoras e manipulativas  

 

Trabalhos individuais ou de 

grupo 

Trabalhos desenvolvidos no 

âmbito do PAA  

Trabalhos desenvolvidos no 

âmbito do AFC 

  
65% 

ATITUDES 
Processos de recolha de 

informação 
Ponderação 

 

Comportamento – 10% 

 

Responsabilidade – 10% 

 

Participação/ desempenho – 15% 

 

 

 

 

Autoavaliação e heteroavaliação 

 

Registo de observação direta 

35% 
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TOTAL 100% 

 
 
 

NOTA: A avaliação a atribuir ao trabalho desenvolvido no âmbito dos projetos de articulação será 
definida em cada Conselho de Turma, sendo que, de acordo com a sua especificidade, poderá ser 
diferentemente valorizado nas várias áreas de competências.  
A participação/desempenho no Projeto de Leitura será contemplada nas ATITUDES. 

 

 
 

Terminologia de classificação Ponderação dos semestres 

INSUFICIENTE – 0% a 49% 
SUFICIENTE – 50% a 69% 
BOM – 70% a 89% 
MUITO BOM – 90% a 100% 

1.º Semestre – 50% 
 

                     2.º Semestre – 50% 

Feedback aos alunos 

Deve ser específico face ao trabalho 
Indicar claramente o que está bem e o que melhorar, preferencialmente com frases curtas 
Pode ser oral ou escrito, individual ou em grupo, de acordo com a especificidade do trabalho  

Rúbricas 

Apresentações orais   
Trabalhos escritos 
Manipulação de materiais e /ou equipamentos  
 

 
 
 


