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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
1.º CICLO ENSINO BÁSICO | 4.º ANO 

ANO LETIVO 2019/2020 

 

PORTARIA N.º 223-A/2018 DE 3 DE AGOSTO DE 2018    

Artº 18.º - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O conselho pedagógico da escola, enquanto órgão regulador do processo de avaliação das aprendizagens, define, de acordo  
com as prioridades e opções curriculares, e sob proposta dos departamentos curriculares, os critérios de avaliação, tendo em  
conta, designadamente: 
 
a) O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

b) As Aprendizagens Essenciais; 

c) Os demais documentos curriculares, de acordo com as opções tomadas ao nível da consolidação, aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens Essenciais. 

2 - Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada ano ou ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho, 
em consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

3 - Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos domínios e temas assume nas Aprendizagens Essenciais, designadamente no que 

respeita à valorização da competência da oralidade e à dimensão prática e ou experimental das aprendizagens a desenvolver. 
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ÁREAS DE COMPETÊNCIAS 

(Perfil do Aluno) 

 Linguagens e textos. 
 Informação e comunicação. 
 Raciocínio e resolução de problemas. 
 Pensamento crítico e pensamento criativo. 
 Desenvolvimento pessoal e autonomia. 
 Bem-estar, saúde e ambiente. 
 Sensibilidade estética e artística. 
 Saber científico, técnico e tecnológico. 

 

VALORES E ATITUDES – 20% 

 
DESCRITORES 

- Relacionamento interpessoal 
 
- Consciência e domínio do corpo 
 

 

- Responsabilidade e integridade  
- Excelência e exigência  
- Curiosidade, reflexão e inovação  
- Cidadania e participação  

- Liberdade 

O aluno :  
- é cumpridor e responsável  (pontualidade, assiduidade,  
material necessário para as aulas). 

- respeita o ambiente de trabalho e os outros, não perturbando  
o desenvolvimento das atividades letivas. 

- utiliza adequadamente as instalações e o material escolar. 
- é perseverante perante as dificuldades. 
 

- é interventivo , empreendedor e colaborador. 
- demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo 
com princípios dos direitos humanos. 

- assume e responde pelas suas próprias ações. 

- age em função do bem comum, nomeadamente em questões ambientais. 

Observações:  
As áreas de competências destacadas são transversais aos dois domínios (cognitivo/procedimental e socio afetivo) e prendem-se com o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória” (Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho) . 
Os descritores de desempenho têm em conta as recomendações previstas nas “Aprendizagens Essenciais” (AE) referentes ao Ensino Básico e Secundário, homologadas pelo Despacho 
n.º 6944-A/2018, de 19 de julho.  
Os critérios de avaliação da disciplina foram construídos com base na legislação em vigor: Portaria 223-A/2018. 

 

10% 

10% 
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MENÇÕES DE DESEMPENHO 

MUITO INSUFICIENTE 
(0 – 19 %) 

INSUFICIENTE 
(20 – 49 %) 

SUFICIENTE 
(50 – 69 %) 

BOM 
(70 – 89 %) 

MUITO BOM 
(90 – 100 %) 

Nunca domina os conceitos e 
procedimentos essenciais dos 
temas da disciplina trabalhados. 
 
 
Nunca revela capacidade de 
relacionamento interpessoal, 
consciência e domínio do corpo. 

Raramente domina os conceitos 
e procedimentos essenciais dos 
temas da disciplina trabalhados. 
 
 
Raramente revela capacidade de 
relacionamento interpessoal, 
consciência e domínio do corpo. 
 

Domina com frequência os 
conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas da 
disciplina trabalhados. 
 
Revela com frequência 
capacidade de relacionamento 
interpessoal, consciência e 
domínio do corpo. 

Domina com muita frequência 
os conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas da 
disciplina  trabalhados. 
 
Revela com muita frequência 
capacidade de relacionamento 
interpessoal, consciência e 
domínio do corpo. 

Domina sempre os conceitos e 
procedimentos essenciais dos 
temas da disciplina trabalhados. 
 
 
Revela sempre capacidade de 
relacionamento interpessoal, 
consciência e domínio do corpo. 
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PORTUGUÊS  

TEMA 
ORGANIZADOR/DOMÍNIO 

(em conformidade com o Doc. 
das Aprendizagens Essenciais) 

PONDERAÇÃO 
CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 

(Descritores) 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

ORALIDADE 20% 

Compreensão 
- Seleciona informação relevante em função dos objetivos de escuta e regista-a por meio de técnicas 

diversas. 
- Distingue entre factos e opiniões, informação implícita e explícita, essencial e acessório, denotação e 

conotação. 
Expressão 
- Pede e toma a palavra e respeita o tempo de palavra dos outros. 
- Planeia, produz e avalia discursos orais breves, com vocabulário variado e frases complexas, 

individualmente ou em grupo. 
- Participa com empenho em atividades de expressão oral, respeitando regras e papéis específicos. 
- Realiza exposições breves, a partir de planificação. 
- Usa a palavra para exprimir opiniões e partilhar ideias de forma audível, com boa articulação, entoação 

e ritmo adequados. 
- Assegura contacto visual com a audiência (postura corporal, expressão facial, olhar). 
Leitura 
- Lê textos com características narrativas e descritivas de maior complexidade, associadas a finalidades 

várias e em suportes variados. 
- Distingue nos textos características do artigo de enciclopédia, da entrada de dicionário e do aviso 

(estruturação, finalidade). 
- Faz uma leitura fluente e segura, que evidencia a compreensão do sentido dos textos. 
- Realiza leitura silenciosa e autónoma. 
- Explicita ideias-chave do texto. 
- Identifica o tema e o assunto do texto ou de partes do texto. 
- Exprime uma opinião crítica acerva de aspetos do texto (do conteúdo e/ou da forma). 

- Fichas de Avaliação; 
- Questões Aula; 
- Registos dos trabalhos 
individuais/ a pares 
/de grupo; 

- Oralidade. 

LEITURA 20% 

- Ler textos com características narrativas e descritivas de maior complexidade, associadas a finalidades 
várias e em suportes variados. 

- Distinguir nos textos características do artigo de enciclopédia, da entrada de dicionário e do aviso 
(estruturação, finalidade). 

- Fazer uma leitura fluente e segura. 
- Realizar leitura silenciosa e autónoma. 
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TEMA 
ORGANIZADOR/DOMÍNIO 

(em conformidade com o Doc. 
das Aprendizagens Essenciais) 

PONDERAÇÃO 
CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 

(Descritores) 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

- Mobilizar experiências e saberes no processo de construção de sentidos do texto. 
- Explicitar ideias-chave do texto. 
- Identificar o tema e o assunto do texto ou de partes do texto. 
- Exprimir uma opinião crítica acerva de aspetos do texto (do conteúdo e/ou da forma). 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 10% 

- Ouve ler textos literários e expressa reações de leitura de modo criativo. 
- Lê integralmente narrativas, poemas e textos dramáticos. 
- Compreende recursos que enfatizam o sentido do texto (onomatopeias, trocadilhos, interjeições, 

comparações). 
- Dramatiza textos e diz em público, com expressividade e segurança, poemas memorizados. 
- Participa, de forma responsável e cooperante, em representações de textos dramáticos literários. 
- Manifesta ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados por histórias ou poemas ouvidos ou lidos. 
- Desenvolve um projeto de leitura em que se integre compreensão da obra, questionamento e 

motivação de escrita do autor. 

 

ESCRITA 20% 

- Escreve relatos (com situação inicial, peripécias e conclusão), com descrição e relato do discurso das 
personagens, representado por meio de discurso direto e de discurso indireto. 

- Utiliza processos de planificação, textualização e revisão, realizados de modo individual e/ou em grupo. 
- Usa frases complexas para exprimir sequências e relações de consequência e finalidade. 
- Supera problemas associados ao processo de escrita por meio da revisão com vista ao 

aperfeiçoamento de texto. 
- Redige textos com utilização correta das formas de representação escrita (grafia, pontuação e 

translineação, configuração gráfica e sinais auxiliares de escrita). 
- Escreve textos organizados em parágrafos, coesos, coerentes e adequados às convenções de 

representação gráfica. 

GRAMÁTICA 10% 

- Identifica a classe de palavras: determinante artigo, nome comum, nome comum coletivo e próprio. 
- Identifica a classe das palavras: determinante (possessivo, demonstrativo, interrogativo), preposição, 

pronome (pessoal, nas suas formas tónica e átona, possessivo e demonstrativo), quantificador numeral 
e advérbio. 

- Conjuga verbos regulares e irregulares no presente, no pretérito perfeito, imperfeito e do futuro do 
modo indicativo e no modo imperativo. 

- Reconhece diferentes processos para formar o feminino dos nomes e dos adjetivos. 
- Reconhece a flexão nominal e adjetival quanto ao número e grau. 
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TEMA 
ORGANIZADOR/DOMÍNIO 

(em conformidade com o Doc. 
das Aprendizagens Essenciais) 

PONDERAÇÃO 
CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 

(Descritores) 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

- Classifica as palavras quanto ao número de sílabas (palavra escrita). 
- Distingue sílaba tónica de átona e acento prosódico de acento gráfico. 
- Aplica formas átonas do pronome pessoal em frases afirmativas, em frases com negação e com 

advérbios pré-verbais. 
- Distingue tipos de frase. 
- Recorre, de modo intencional e adequado, a conectores diversificados, em textos orais e escritos. 
- Aplica processos de expansão e redução de frases. 
- Infere o significado de palavras desconhecidas a partir da análise da sua estrutura interna (base/radical 

e afixos). 
- Deduz significados conotativos a palavras e/ou expressões que não correspondam ao sentido literal. 
- Compreende regras de derivação e formas de organização do léxico (família de palavras). 
- Reconhece onomatopeias. 
- Reconhece a frase a partir dos seus grupos constituintes (grupo nominal e grupo verbal) e das funções 

sintáticas centrais (sujeito e predicado). 
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INGLÊS  

TEMA 
ORGANIZADOR/DOMÍNIO 

(em conformidade com o Doc. 
das Aprendizagens Essenciais) 

PONDERAÇÃO 
CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 

(Descritores) 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

ÁREAS 

TEMÁTICAS/SITUACIONAIS 
 

30% 

- Escola e rotinas escolares; objetos pessoais; corpo humano; comida e alimentação saudável; casa e 
cidade; animais; numerais cardinais até 100, numerais ordinais nas datas; as horas; os cinco sentidos. 

 

- Fichas de Avaliação; 
- Oralidade (show and 

tell); 
- Trabalhos individuais; 
- Outras atividades (arts 

and crafts/projects). 

COMPETÊNCIA 

COMUNICATIVA 
25% 

Compreensão oral 
- Compreende palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e pausada num 

contexto familiar e com apoio visual; entende instruções simples para completar pequenas tarefas; 
acompanha a sequência de pequenas histórias conhecidas com apoio visual/audiovisual; identifica 
palavras e expressões em rimas, lengalengas e canções. 

Compreensão escrita 
- Identificar vocabulário acompanhado por imagens; lê pequenas histórias ilustradas com vocabulário 

conhecido; compreende instruções muito simples com apoio visual; desenvolve a literacia, fazendo 
exercícios de rima e sinonímia; desenvolve a numeracia realizando atividades interdisciplinares com a 
Matemática e o Estudo do Meio. 

Interação oral 
- Utiliza formas de tratamento adequadas quando se dirige ao professor ou colegas; pergunta e 

responde sobre preferências pessoais; pergunta e responde sobre temas previamente apresentados; 
interage com o professor e/ou colegas em situações simples e organizadas previamente; participa 
numa conversa com trocas simples de informação sobre temas familiares. 

Interação escrita 
- Preenche um formulário (online ou em formato papel) muito simples com informação básica pessoal; 

responde a um email, chat ou mensagem de forma simples. 
Produção oral 
- Comunica informação pessoal elementar; expressa-se com vocabulário simples, em situações 

previamente organizadas; diz rimas, lengalengas e canta; indica o que é, ou não, capaz de fazer. 
Produção escrita 
- Legenda sequências de imagens; preenche espaços lacunares em textos muito simples com palavras 

dadas; escreve sobre si próprio de forma muito elementar; escreve sobre as suas preferências de 
forma muito simples. 
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TEMA 
ORGANIZADOR/DOMÍNIO 

(em conformidade com o Doc. 
das Aprendizagens Essenciais) 

PONDERAÇÃO 
CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 

(Descritores) 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

COMPETÊNCIA 

INTERCULTURAL 
15% 

Reconhecer realidades interculturais distintas 
- Reconhece elementos da sua própria cultura: diferentes aspetos de si próprio e identifica pessoas, 

lugares e aspetos que são importantes para si e para a sua cultura; identifica os espaços à sua volta (a 
sua comunidade); reconhece elementos da cultura anglo-saxónica. 

 

COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 10% 

Comunicar eficazmente em contexto 
- Valoriza o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de aula; reformula a 

sua capacidade de comunicar, usando a linguagem corporal para ajudar a transmitir mensagens ao 
outro; prepara, repete e memoriza uma apresentação oral como forma de ganhar confiança e 
apresentar uma atividade Show and Tell à turma ou outros elementos da comunidade educativa. 

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 
- Revela atitudes como, por exemplo, sabe esperar a sua vez, ouvê os outros e reflete criticamente sobre 

o que foi dito, dando razões para justificar as suas conclusões; demonstrar atitudes de inteligência 
emocional, utilizando expressões como please e thank you, solicitando colaboração em vez de dar 
ordens ao interlocutor; planeia, organiza e apresenta uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo. 

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 
- Comunica com outros a uma escala local, nacional e internacional, recorrendo a aplicações 

tecnológicas para produção e comunicação online; contribui para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno. 

Pensar criticamente 
- Segue um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresenta o seu próprio raciocínio ao(s) 

outro(s), utiliza factos para justificar as suas opiniões; reflete criticamente sobre o que foi dito, faz ao 
outro perguntas simples que desenvolvam a curiosidade. 

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto 
- Canta, reproduz rimas, lengalengas e participa em atividades dramáticas; ouve, lê e reproduz histórias; 

desenvolve e participar em projetos . 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a regular o processo de 
aprendizagem 
- Discute e seleciona objetivos de aprendizagem comuns e individuais com o apoio do professor; 

participa numa reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades associadas aos objetivos 
de aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos; utiliza dicionários de imagens; realiza atividades 
simples de auto e heteroavaliação: portefólios, diários e grelhas de progressão de aprendizagem. 
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MATEMÁTICA  

TEMA 
ORGANIZADOR/DOMÍNIO 

(em conformidade com o Doc. 
das Aprendizagens Essenciais) 

PONDERAÇÃO 
CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 

(Descritores) 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

- Adição, subtração, 
multiplicação e divisão; 

- Números racionais não 
negativos; 

- Resolução de problemas; 
- Raciocínio matemático; 
- Comunicação matemática. 
 

 

 

40% 

- Lê e representa números no sistema de numeração decimal até́ ao milhão, identifica o valor posicional 
de um algarismo e relaciona os valores das diferentes ordens e classes. 

- Compara e ordena números naturais, realiza estimativas do resultado de operações e avalia a sua 
razoabilidade. 

- Reconhece relações numéricas e propriedades das operações e utiliza-as em situações de calculo. 
- Reconhece e memoriza factos básicos da multiplicação e da divisão. 
- Calcula com números racionais não negativos na representação decimal, recorrendo ao cálculo mental 

e a algoritmos. 
- Representa números racionais não negativos na forma de fração, decimal e percentagem, estabelece 

relações entre as diferentes representações e utiliza-os em diferentes contextos, matemáticos e não 
matemáticos. 

- Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas com números racionais não negativos, em 
contextos matemáticos e não matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos resultados. 

- Reconhece regularidades em sequências e em tabelas numéricas, e formula e testa conjeturas. 
- Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explica raciocínios, procedimentos e 

conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, 
terminologia e simbologia). 

- Desenvolve interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências 
e domínios da atividade humana e social. 

- Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar 
o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem. 

- Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática 
no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

- Fichas de Avaliação; 
- Questões Aula; 
- Registos dos trabalhos 

individuais/ a pares 
/de grupo; 

- Oralidade. 

GEOMETRIA E MEDIDA 

- Localização e orientação no 
espaço; 

- Figuras geométricas; 
Medida: 
Comprimento e Área 
Volume e Capacidade 

20% 

- Desenha e descreve a posição de polígonos (triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos e 
hexágonos) recorrendo a coordenadas, em grelhas quadriculadas. 

- Identifica propriedades de figuras planas e de sólidos geométricos e faz classificações, justificando os 
critérios utilizados. 

- Mede comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas, utilizando e relacionando as unidades de 
medida do SI e faz estimativas de medidas, em contextos diversos. 

- Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas envolvendo grandezas e propriedades das 
figuras geométricas no plano e no espaço, em contextos matemáticos e não matemáticos, e avalia a 
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TEMA 
ORGANIZADOR/DOMÍNIO 

(em conformidade com o Doc. 
das Aprendizagens Essenciais) 

PONDERAÇÃO 
CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 

(Descritores) 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Massa 
Dinheiro 
Tempo 

- Resolução de problemas; 
- Raciocínio matemático; 
- Comunicação matemática. 

 

plausibilidade dos resultados. 
- Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explica raciocínios, procedimentos e 

conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, 
terminologia e simbologia). 

- Desenvolve interesse pela Matemática e valoriza o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e 
domínios da atividade humana e social. 

- Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar 
o próprio trabalho e regula a sua aprendizagem a autonomia. 

ORGANIZAÇÃO E 

TRATAMENTO DE DADOS 

- Representação e 
interpretação de dados; 

- Resolução de problemas; 
- Raciocínio matemático; 
- Comunicação matemática. 

 

20% 

- Analisa e interpreta informação de natureza estatística representada de diversas formas. 
- Reconhece e dá exemplos de acontecimentos certos e impossíveis, e acontecimentos possíveis 

(prováveis e pouco prováveis). 
- Resolve problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em contextos familiares variados. 
- Planeia e conduz investigações usando o ciclo da investigação estatística (formular questões, escolhe 

métodos de recolha de dados, seleciona formas de organização e representação de dados, analisa e 
conclui). 

- Comunica raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando linguagem própria da estatística, 
baseando-se nos dados recolhidos e tratados. 

- Desenvolve interesse pela Matemática e valoriza o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e 
domínios da atividade humana e social. 

- Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar 
o próprio trabalho e regulara sua aprendizagem. 

- Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática 
no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 
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ESTUDO DO MEIO  

TEMA 
ORGANIZADOR/DOMÍNIO 

(em conformidade com o Doc. 
das Aprendizagens Essenciais) 

PONDERAÇÃO 
CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 

(Descritores) 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SOCIEDADE 20% 

- Constrói um friso cronológico com os factos e as datas relevantes da História de Portugal, destacando a 
formação de Portugal, a época da expansão marítima, o período filipino e a Restauração, a 
Implantação da República e o 25 de Abril. 

- Conhece personagens e aspetos da vida em sociedade relacionados com os factos relevantes da 
História de Portugal, com recurso a fontes documentais. 

- Relaciona a Revolução do 25 de Abril de 1974 com a obtenção de liberdades e direitos. 
- Reconhece a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos para a construção de uma 

sociedade mais justa. 
- Conhece o número de Estados pertencentes à União Europeia, localizando alguns estados-membros 

num mapa da Europa. 
- Reconhece a existência de fluxos migratórios, temporários ou de longa duração, identificando causas e 

consequências para os territórios envolvidos. 

- Fichas de Avaliação; 
- Questões Aula; 
- Registos dos trabalhos 

individuais/ a pares 
/de grupo; 

- Oralidade. 

NATUREZA 20% 

- Descreve, de forma simplificada, e com recurso a representações, os sistemas digestivo, respiratório, 
circulatório, excretor e reprodutivo, reconhecendo que o seu bom funcionamento implica cuidados 
específicos. 

- Conhece algumas modificações biológicas e comportamentais que ocorrem na adolescência. 
- Reconhece mecanismos simples de defesa do organismo: a pele como primeira barreira de proteção e 

de prevenção de doenças. 
- Identifica plantas e animais em vias de extinção ou mesmo extintos, investigando as razões que 

conduziram a essa situação. 
- Localiza o planeta Terra no Sistema Solar, representando-o de diversas formas. 
- Utiliza representações cartográficas, a diferentes escalas (em suporte de papel ou digital), para 

localizar formas de relevo, rios, lagos e lagoas de Portugal. 
- Compara diferentes formas de relevo de Portugal, através de observação direta ou indireta (imagens 

fixas ou animadas), de esquemas e de mapas hipsométricos, utilizando vocabulário geográfico 
adequado. 

- Utiliza diversos processos para referenciar os pontos cardeais (posição do Sol, bússola, estrela polar), 
na orientação, localização e deslocação à superfície da Terra. 

- Reconhece alguns fenómenos naturais (sismos, vulcões, etc) como manifestações da dinâmica e da 
estrutura interna da Terra e como agentes modificadores da paisagem. 

- Recolhe amostras de rochas e de solos agrupando-as de acordo com as suas propriedades (cor, 
textura, dureza, cheiro, permeabilidade) e exemplificar a sua aplicabilidade. 

- Descreve diversos tipos de uso do solo da sua região (áreas agrícolas, florestais, industriais ou 
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TEMA 
ORGANIZADOR/DOMÍNIO 

(em conformidade com o Doc. 
das Aprendizagens Essenciais) 

PONDERAÇÃO 
CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 

(Descritores) 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

turísticas), comparando com as de outras regiões. 
- Reconhece de que forma a atividade humana interfere no oceano (poluição, alterações nas zonas 

costeiras e rios, etc). 

TECNOLOGIA 20% 

- Compara diversos materiais, por exemplo, através dos circuitos elétricos, indicando se são isoladores 
ou condutores elétricos, e discutir as suas aplicações, bem como as regras de segurança na sua 
utilização. 

- Identifica objetos tecnológicos (analógicos e digitais), utilizados no passado e no presente, 
relacionando-os com os materiais utilizados no seu fabrico, para constatar permanências e evoluções. 

- Reconhece a importância da evolução tecnológica para a evolução da sociedade, relacionando objetos, 
equipamentos e soluções tecnológicas com diferentes necessidades e problemas do quotidiano 
(previsão/mitigação da ocorrência de catástrofes naturais e tecnológicas, saúde, telecomunicações, 
transportes, etc). 

- Produz soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de materiais (catavento, forno 
solar, etc). 

 

SOCIEDADE / NATUREZA / 

TECNOLOGIA 
20% 

- Reconhece e valorizar o património natural e cultural – local, nacional, etc...- identificando na 
paisagem elementos naturais (sítios geológicos, espaços da Rede Natura, etc) e vestígios materiais do 
passado (edifícios, pontes, moinhos e estátuas, etc), costumes, tradições, símbolos e efemérides. 

- Relaciona a distribuição espacial de alguns fenómenos físicos (relevo, clima, rede hidrográfica, etc) com 
a distribuição espacial de fenómenos humanos (população, atividades económicas, etc) a diferentes 
escalas. 

- Relaciona o aumento da população mundial e do consumo de bens com alterações na qualidade do 
ambiente (destruição de florestas, poluição, esgotamento de recursos, extinção de espécies, etc), 
reconhecendo a necessidade de adotar medidas individuais e coletivas que minimizem o impacto 
negativo. 

- Sabe colocar questões, levanta hipóteses, faz inferências, comprova resultados e sabe comunicá-los. 
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EXPRESSÕES  

TEMA 
ORGANIZADOR/DOMÍNIO 

(em conformidade com o Doc. 
das Aprendizagens Essenciais) 

PONDERAÇÃO 
CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 

(Descritores) 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO 

DRAMÁTICA 
20% 

Jogos de Exploração (Corpo/ Voz/ Espaço/ Objetos) 
- Explora as possibilidades expressivas do corpo, através de jogos de imaginação.  
- Vivencia diferentes formas e atitudes corporais e maneiras pessoais de desenvolver um movimento.  
- Explora as diferentes possibilidades da voz, fazendo variar a emissão sonora, aliando ao som gestos e 

movimentos.  
- Adquire, progressivamente, o domínio do espaço, utilizando, adaptando e recriando, a partir de uma 

história ou de uma personagem, os jogos de orientação no espaço. 
- Estimula a capacidade de recriar ou inventar personagens e de desenvolver situações, através da 

utilização objetos. 
Jogos Dramáticos (Linguagem não verbal/ Linguagem verbal/ Linguagem verbal e gestual) 
- Explora a dimensão não-verbal em improvisações que poderão partir de histórias, contos ou situações 

dramatizadas.  
- Improvisa a partir de palavras, imagens, objetos ou de um tema.  
- Desenvolve pequenas improvisações, explorando globalmente as suas possibilidades expressivas e 

utilizando-as para comunicar. 

- Trabalhos individuais/ 
a pares /de grupo. 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO 

MUSICAL 
20% 

Jogos de Exploração (Voz/ Corpo/ Instrumentos) 
- Desenvolve a musicalidade, através de jogos de exploração da voz, do corpo e dos instrumentos.  
- Desenvolve o domínio de capacidades instrumentais, da linguagem adequada, do gosto pela 

exploração e da capacidade de escutar. 
Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical (Desenvolvimento auditivo/ Expressão e criação 
musical/ Representação do som) 
- Aprende a escutar, dar nome ao que se ouve, relacionar e organizar sons e experiências realizada.  
- Participa em projetos ou desenvolver projetos próprios que desenvolvam as capacidades expressivas e 

criativas. 
- Representa graficamente o som.  
- Utiliza símbolos de leitura e escrita musical e dominar a géstica adequada. 

- Trabalhos individuais/ 
a pares /de grupo. 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO 

PLÁSTICA 
20% 

Descoberta e Organização Progressiva de Volumes (modelagem e escultura, construções) 
- Manipula e explora diferentes materiais moldáveis.  
- Explora, sensorialmente, diferentes materiais e objetos.  
- Constrói permitindo a exploração da tridimensionalidade.  
- Desenvolve a destreza manual. 
 

- Trabalhos individuais/ 
a pares /de grupo. 



 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  1.º CEB | 4.º ANO PÁGINA 14 / 16 

TEMA 
ORGANIZADOR/DOMÍNIO 

(em conformidade com o Doc. 
das Aprendizagens Essenciais) 

PONDERAÇÃO 
CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 

(Descritores) 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Descoberta e Organização Progressiva de Superfícies (recorte, colagem, dobragem, impressão, 
tecelagem e escultura, cartazes) 
- Representa sensações, experiências e vivências através do traço espontâneo. 
- Aprofunda a capacidade de expressão e representação gráfica.  
- Pinta utilizando o pincel e diferentes s-portes. 
Exploração de Técnicas Diversas de Expressão (recorte, colagem, dobragem, impressão, tecelagem e 
escultura, cartazes) 
- Desenvolve a capacidade expressiva através da utilização de diferentes materiais e técnicas 

EXPRESSÃO E FÍSICO-MOTORA 20% 

Ginástica 
- Realiza habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, encadeando 

e ou combinando as ações com fluidez e harmonia de movimento. 
Jogos 
- Participa em jogos ajustando a iniciativa própria, e as qualidades motoras na prestação, às 

possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando técnicas básicas e ações 
técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos. 

Percursos na natureza 
- Escolhe e realiza habilidades apropriadas em percursos na natureza, de acordo com as características 

do terreno e os sinais de orientação, colaborando com os colegas e respeitando as regras de segurança 
e preservação do ambiente. 

- Execução das 
atividades individuais/ 
a pares /de grupo   
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APOIO AO ESTUDO 

TEMA 
ORGANIZADOR/DOMÍNIO 

(em conformidade com o Doc. 
das Aprendizagens Essenciais) 

PONDERAÇÃO 
CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 

(Descritores) 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO INDIVIDUAL 

80% 

- Trabalha em casa: organização do horário, local de estudo, materiais;  
- Utiliza e organiza o manual escolar e outros recursos disponíveis (dicionário, enciclopédia, 

computador);  
- Organiza os cadernos diários. 

- Fichas de trabalho 
individuais e/ou de 
grupo 

 

ATITUDES NA SALA DE AULA 
- Treina a atenção/concentração;  
- Regista apontamentos;  
- Participa oralmente;  
- Colabora/coopera em trabalhos. 

TÉCNICAS DE TRABALHO/ 

ESTUDO 

- Lê, sublinha;  
- Elabora esquemas e/ou resumos;  

- Lê e interpreta esquemas, mapas,  tabelas, gráficos;  
- Justifica/explicita raciocínios e ideias;  

- Pesquisa, seleciona, organiza, trata,  produz e comunica informação impressa  e digital;  
- Faz referências bibliográficas;  

- Comunica por escrito e oralmente  (produção de textos, apresentações);  
- Realiza jogos matemáticos;  
- Utiliza as TIC. 

TAREFAS DE REMEDIAÇÃO/ 

CONSOLIDAÇÃO 

 

- Realiza sessões de estudo orientado (português, matemática e estudo do meio);  
- Treina a leitura e interpretação de textos;  

- Treina da leitura em voz alta, silenciosa, em  grupo, em diálogo;  
- Esclarece dúvidas colocadas pelos alunos;  
- Prepara momentos de avaliação;  

- Realiza de fichas/exercícios de  aplicação e treino dos conteúdos desenvolvidos nas aulas;  

- Realiza atividades de consolidação e  investigação dirigidas ao desenvolvimento da autonomia e da 
resolução de problemas;  

- Desenvolve atividades de ensino  específico da língua portuguesa, matemática e estudo do meio;  

- Desenvolve atividades no âmbito da  Educação Literária.  
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EMRC 

TEMA 
ORGANIZADOR/DOMÍNIO 

(em conformidade com o Doc. 
das Aprendizagens Essenciais) 

PONDERAÇÃO 
CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 

(Descritores) 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SER VERDADEIRO  

80% 

- Identificar a verdade como um bem no relacionamento interpessoal; (CD)  
- Reconhecer na mensagem Bíblica que a verdade me ajuda a superar o medo e a vergonha;  
- Assumir que devemos sempre agir com verdade para o bem comum. (CD) 

- Questionamentos 
orais; 

- Fichas de avaliação; 
- Questões Aula; 
- Trabalhos individual, 

em pares ou em grupo; 
- Apresentações orais; 
- Portefólios; 
- Relatórios; 
- Registos de obs. direta 

(ex. interação oral); 
- (Outros definidos pelo 

professor(a) e/ou 
conselho de turma) 

CRESCER NA DIVERSIDADE 

- Identificar a experiência humana da diversidade; (CD; P)  
- Reconhecer que as diferenças, na natureza e na Pessoa, dão beleza à vida; (Est. Meio; Exp. Art.)  
- Assumir que todos somos iguais em dignidade enquanto filhos de Deus;  
- Acolher os outros nas suas diferenças. 

O PERDÃO 
- Identificar as dificuldades que surgem nas relações humanas;  
- Relacionar o perdão com o sentimento de paz a nós próprios e aos outros;  
- Assumir, a partir da mensagem cristã, a necessidade de dar e aceitar o perdão. 

A BÍBLIA 

- Identificar a Bíblia como um livro religioso;  
- Reconhecer o lugar da Bíblia na oração pessoal e comunitária dos cristãos e no agir quotidiano;  
- Compreender a estrutura da Bíblia;  
- Saber como se consulta a Bíblia. 

 


