
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VOUZELA E CAMPIA | 
Ano Letivo 2018/2019                     Escola Sede: Escola Secundária de Vouzela 

 

 

Critérios de Avaliação 
 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º Ano) 
 

 
 

PORTUGUÊS 
 

 

 

 
Critérios 
Gerais 

Dimensão Ponderação 
 

Domínios 
 

 
Instrumentos de Avaliação 

Conhecimentos (Saber) / 
Capacidades (Saber fazer) 

80% 

Escrita 30% 
Ortografia                       15% 

- Testes de avaliação 
- Questionários 
- Registos de Observação do 
trabalho dos alunos. 
- Grelhas de verificação do trabalho 
diário 
- Observação direta na aula: 
intervenções orais e escritas dos 
alunos durante as aulas 
- Grelhas de registos de observação 
- Grelhas de auto e heteroavaliação 

Produção textual            15% 

Prática e ou experimental 30% 

Educação Literária         10% 

Gramática                      10% 

Leitura                            10% 

Oralidade 20% 
Compreensão do oral    10% 

Expressão Oral              10% 

Atitudes (Saber ser) 20% Atitudes e valores 20% 

Interesse 
Empenho 
Participação 
Cooperação 
Cumprimento de regras 
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MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Critérios 
Gerais 

Dimensão Ponderação 
 

Domínios 
 

Instrumentos de 
Avaliação 

Conhecimentos (Saber) / 
Capacidades (Saber fazer) 

80% 

Escrita 30% Comunicação matemática (escrita) 
-Testes de avaliação 
- Questionários 
- Registos de Observação 
do trabalho dos alunos. 
- Grelhas de verificação 
do trabalho diário 
- Observação direta na 
aula: intervenções orais e 
escritas dos alunos 
durante as aulas 
- Grelhas de registos de 
observação 
- Grelhas de auto e 
heteroavaliação 

Prática e ou experimental 30% 

Números e operações                           10% 

Geometria e medida                           10% 

 Organização e tratamento de dados 10% 

Oralidade 20% 
Compreensão do oral                         10% 

Expressão oral                                   10% 

Atitudes (Saber ser) 20% Atitudes e valores 20% 

Interesse 
Empenho 
Participação 
Cooperação 
Cumprimento de regras 
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ESTUDO DO MEIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Critérios 
Gerais 

Dimensão Ponderação 
 

Domínios 
 

 
Instrumentos de Avaliação 

Conhecimentos (Saber) / 
Capacidades (Saber fazer) 

80% 

Escrita 30 % Aplicação de conhecimentos 
-Testes de avaliação 
- Questionários 
- Trabalhos escritos / pesquisa 
(grupo, individuais, …) 
- Registos de Observação do 
trabalho dos alunos. 
- Grelhas de verificação do 
trabalho diário 
- Observação direta na aula: 
intervenções orais e escritas dos 
alunos durante as aulas 
 
- Grelhas de registos de 
observação 
- Grelhas de auto e 
heteroavaliação 

Prática e ou experimental 30 % Atividade experimental 

Oralidade 20 % 

Compreensão do oral        10% 

Expressão Oral                  10% 

Atitudes (Saber ser) 20% Atitudes e valores 20 % 

Interesse 
Empenho 
Participação 
Cooperação 
Cumprimento de regras 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 

 

 
Critérios Gerais Dimensão Ponderação 

 
Instrumentos de Avaliação 

Conhecimentos (Saber) / 
Capacidades (Saber fazer) 

80% 

Escrita 30 % - Trabalhos (grupo, individuais…) 
- Registos de observação do trabalho dos alunos. 
- Grelhas de verificação do trabalho 
- Observação direta na aula: intervenções orais e 
registos dos alunos durante as aulas 
 
- Grelhas de registos de observação 
- Grelhas de auto e heteroavaliação 

Prática e ou experimental 30 % 

Oralidade 20 % 

Atitudes (Saber ser) 20% Atitudes e valores 20 % 

 
Critérios Gerais Dimensão Ponderação 

 
Instrumentos de Avaliação 

Conhecimentos (Saber) / 
Capacidades (Saber fazer) 

80% 

Escrita 30 % - Trabalhos (grupo, individuais…) 
- Registos de observação do trabalho dos alunos. 
- Grelhas de verificação do trabalho 
- Observação direta na aula: intervenções orais e 
registos dos alunos durante as aulas 
 
- Grelhas de registos de observação 
- Grelhas de auto e heteroavaliação 

Prática e ou experimental 30 % 

Oralidade 20 % 

Atitudes (Saber ser) 20% Atitudes e valores 20 % 
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1.º Ciclo do Ensino Básico (2.º, 3.º e 4.º Anos) 
 

 

PORTUGUÊS 

Domínios/Competências 
Fatores de ponderação 

(testes/cotações) 
Instrumentos de avaliação 

Avaliação Global 
(avaliação sumativa) 

Compreensão oral 10% 
 Registos e grelhas de observação 

 Questionários orais 

 Fichas de avaliação formativa e sumativa 

 Fichas de trabalho individual e em pequeno grupo 

 Trabalho na aula 

 Leitura de pequenas histórias 

 Grelhas de registo de avaliação/observação 

 Trabalhos escritos e/ou orais 

 Questionários orais ou escritos 

Testes escritos: 40% 
 
Compreensão do oral: 15%  
 
Expressão oral: 15% 
 
Leitura: 15% 
 
Escrita: 15% 

Leitura e interpretação 40% 

Expressão escrita 30% 

Gramática 20% 

Nota: O domínio cognitivo corresponde a 80% da avaliação final da disciplina e o domínio das atitudes e valores a 20%. 
 
Matriz dos testes escritos (teste cotado para 100%): 
1. Compreensão e interpretação: 50% 
2. Expressão escrita: 30% 
 Tema e tipologia: 5% 
 Coerência e pertinência da informação: 5% 
 Estrutura e coesão: 5% 
 Morfologia e sintaxe: 5% 
 Vocabulário: 5% 
 Ortografia: 5%. 
3. Gramática: 20% 
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Avaliação da expressão oral 
Indicadores Fatores de Ponderação 

- Fala de forma audível. 2% 

- Articula corretamente palavras. 2% 

- Usa vocabulário adequado ao tema e à situação. 2% 

- Constrói frases com graus de complexidade crescente. 2% 

- Formula perguntas e pedidos. 2% 

- Partilha ideias e sentimentos. 1% 

- Responde a questões simples e diretas com respostas completas. 1% 

- Reconta com facilidade um acontecimento observado, vivido, imaginado, lido ou ouvido. 2% 

- Questiona facilmente o colega e/ou o professor e a turma. 1% 

 Total = 15% 

 
 
 

Avaliação da compreensão do oral 
Indicadores Fatores de Ponderação 

- Escuta os outros e espera pela sua vez para falar. 3% 

- Respeita o princípio de cortesia. 2% 

- Reconhece padrões de entoação e ritmo (exemplo: perguntas, afirmações). 2% 

- Assinala palavras desconhecidas. 2% 

- Cumpre instruções. 2% 

- Refere o essencial de um pequeno texto ouvido. 2% 

- Utiliza técnicas simples para registar, tratar e reter a informação. 2% 

 Total = 15% 
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Avaliação da leitura 
Indicadores Fatores de Ponderação 

- Lê globalmente palavras, frases e pequenos textos. 1% 

- Localiza palavras em diferentes contextos e suportes. 1% 

- Lê frases e textos, com clareza, entoação e fluência. 2% 

- Relaciona a informação lida com conhecimentos anteriores ao texto. 2% 

- Identifica o sentido global de textos. 1% 

- Responde a questões sobre o texto. 1% 

- Exprimir sentimentos, emoções opiniões provocados pela leitura de textos. 1% 

- Lê de acordo com as orientações previamente estabelecidas. 2% 

- Lê, por iniciativa própria. 2% 

- Compreende o essencial dos textos escutados e lidos. 2% 

 Total = 15% 
 

Avaliação da escrita 
Indicadores Fatores de Ponderação 

- Escreve com letra legível bem desenhada e proporcionada. 1% 

- Escreve com correção o que copia, o que lhe ditam e o que escreve por iniciativa própria. 2% 

- Escreve frases/textos com sequência lógica de ideias. 2% 

- Revela criatividade. 1% 

- Escreve frases com correção morfológica. 2% 

- Escreve as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula. 1% 

- Redige textos de acordo com o plano previamente elaborado e respeitando as convenções gráficas e ortográficas. 1% 

- Escreve textos por iniciativa própria. 2% 

- Compara dados e descobre regularidades. 1% 

- Domina modelos de escrita programados. 1% 

- Produz textos com temas variados. 1% 

 Total = 15% 
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MATEMÁTICA 

Competências a avaliar 
Fatores de ponderação 

(Cotação) 
Matriz dos testes escritos 
(teste cotado para 100%) 

Avaliação global 
(avaliação sumativa) 

 Números e Operações 
 
 

 Domínio das técnicas de cálculo 
 
 

 Comunicação e raciocínio matemáticos 

20% 
 
 

20% 
 
 

15% 

Aquisição e aplicação de 
conhecimentos: 85% 
 
 
 
Comunicação e raciocínio 
matemáticos: 15% 

Testes escritos: 75% 
 
 
 
Cálculo mental: 15% 
 
 
 
Comunicação e 
raciocínio matemáticos e 
resolução de problemas: 
10% 

 Resolução de problemas 
 
 

 Geometria e medida 
 
 

 Organização e tratamento de dados 

10% 
 
 

20% 
 
 

15% 

Nota: O domínio cognitivo corresponde a 80% da avaliação final da disciplina e o domínio das atitudes e valores a 20%. 
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ESTUDO DO MEIO 

Competências a avaliar 
Fatores de ponderação 

(cotação) 
Matriz dos testes escritos 
(teste cotado para 100%) 

Avaliação global 
(avaliação sumativa) 

 Aquisição e aplicação de 
conhecimentos 

90% 

Aquisição e aplicação de 
conhecimentos: 100% 

Testes escritos: 90% 
 
 
Atividade experimental: 10% 

 Capacidade de investigar e 
experimentar 

10% 

Nota: O domínio cognitivo corresponde a 80% da avaliação final da disciplina e o domínio das atitudes e valores a 20%. 
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EXPRESSÕES 
Domínios 

em 
avaliação 

Domínios/ 
Competências 

Competência a 
avaliar 

Indicadores/Itens 
Fatores de 

ponderação 
Instrumentos de 

avaliação 

 
 
 
 
 

Domínio 
psicomotor 

 
 
 
 
 
 
 

Domínio 
físico/motor 

 

 Pintura 

 Recorte 

 Colagem 

 Origami 

 Construções 

 Produção e 
identificações 
de sons 

 Canções 

 Moldagem 
 
 
 

 Jogos e 
exercícios 
diversos 

 A aplicação de 
técnicas 

 Expressão criativa 

 Produção de sons e 
ritmos; 

 Conhecimento de 
canções, lengalengas; 

 Produção de 
personagens e 
histórias; 

 Compreensão de 
jogos de comunicação 
verbal/não verbal 
 
 

 Pratica 
jogos/exercícios 
diversos 
 
 

-Aplica técnicas com perfeição e sentido 
estético 

15% 

 Trabalhos 
realizados em sala 
de aula e em 
contexto fora de 
sala de aula e 
outros 
 
 Grelhas de 
registo e de 
observação 

-Revela imaginação 10% 

-Identificar sons e ritmos, com facilidade 10% 

-Memoriza e retém com facilidade 10% 

-Respeita e aplica as regras de comunicação 15% 

-Pratica com muito empenhamento, 
cumprindo as regras 

10% 

-Tem destreza, habilidade, domínio do corpo 
e flexibilidade 

15% 

-Conhece, participa e aplica corretamente 
jogos diversos 

15% 

 Total = 100% 

Nota: O domínio cognitivo corresponde a 80% da avaliação final da disciplina e o domínio das atitudes e valores a 20%. 
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Domínios em avaliação Atitudes e valores Fatores de ponderação Instrumentos de avaliação 

Domínio das atitudes e 
valores 

 Assiduidade e pontualidade. 3% 

 Registos de trabalhos 
realizados 
 
 

 Grelhas de observação 
 
 

 Grelhas de registo de 
comportamento 
 

 Comportamento. 3% 

 Atenção, interesse, e empenho demonstrados. 2% 

 Participação nas atividades. 2% 

 Hábitos e métodos de trabalho. 2% 

 Organização e apresentação de materiais. 2% 

 Realização dos trabalhos de casa. 1% 

 Sentido de responsabilidade. 2% 

 Iniciativa, autonomia, confiança e criatividade. 1% 

 Capacidade crítica. 1% 

 Espírito de entre ajuda e respeito pelos outros. 1% 

 Total = 20% 

 
Nota: O resultado da avaliação deste domínio será incluído na grelha de avaliação global de cada disciplina, no final de período. 
 
 
 


