CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1.º CICLO ENSINO BÁSICO | 3.º ANO
ANO LETIVO 2020/2021

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.

10%

- 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.

10%

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.
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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.

Raramente domina os conceitos e
procedimentos essenciais dos
temas da disciplina trabalhados.

Domina com frequência os
conceitos e procedimentos
essenciais dos temas da disciplina
trabalhados.

Domina com muita frequência os
conceitos e procedimentos
essenciais dos temas da disciplina
trabalhados.

Domina sempre os conceitos e
procedimentos essenciais dos
temas da disciplina trabalhados.

Nunca revela capacidade de
relacionamento interpessoal,
consciência e domínio do corpo.

Raramente revela capacidade de
relacionamento interpessoal,
consciência e domínio do corpo.

Revela com frequência capacidade
de relacionamento interpessoal,
consciência e domínio do corpo.

Revela com muita frequência
capacidade de relacionamento
interpessoal, consciência e
domínio do corpo.

Revela sempre capacidade de
relacionamento interpessoal,
consciência e domínio do corpo.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1.º CEB | 3.º ANO

PÁGINA 3 / 15

PORTUGUÊS
TEMA
ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc.
das Aprendizagens Essenciais)

ORALIDADE

LEITURA

EDUCAÇÃO LITERÁRIA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

20%

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

Compreensão
- Interpreta o essencial de discursos orais sobre temas conhecidos.
- Identifica, organiza e regista informação relevante em função dos objetivos de escuta.
- Faz interferências, esclarece dúvidas, identifica diferentes intencionalidades comunicativas.
Expressão
- Fala com clareza e articula de modo adequado as palavras.
- Usa a palavra com propriedade para expor conhecimentos e apresentar narrações.
- Planeia, produz e avalia os seus próprios textos orais.
- Deteta semelhanças e diferenças entre o texto oral e o texto escrito.

20%

- Lê textos com características narrativas e descritivas, associadas a diferentes finalidades (informativas,
lúdicas, estéticas).
- Distingue nos textos características da notícia, da carta, do convite e da banda desenhada
(estruturação e finalidade).
- Lê textos com entoação e ritmo adequados.
- Realiza leitura silenciosa e autónoma.
- Mobiliza as suas experiências e saberes no processo de construção de sentidos do texto.
- Identifica o tema e o assunto do texto ou de partes do texto.
- Exprime uma opinião crítica acerca de aspetos do texto (do conteúdo e/ou da forma).

10%

- Ouve ler textos literários e textos da tradição popular.
- Lê integralmente narrativas, poemas e textos dramáticos.
- Antecipa os temas com base em noções elementares de género (contos de fada, lengalengas, poemas,
etc.) em elementos do paratexto e em textos visuais.
- Compreende textos narrativos, poéticos e dramáticos, escutados ou lidos.
- Lê poemas em público, com segurança.
- Faz a leitura dramatizada de obras literárias.
- Manifesta ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados pelas histórias ouvidas ou lidas.
- Apresenta obras literárias em público através da leitura de poemas e da representação de textos
dramáticos.
- Desenvolve um projeto de leitura que implique seleção de obras, a partir de preferências do aluno
1.º CEB | 3.º ANO
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TEMA
ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc.
das Aprendizagens Essenciais)

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

PONDERAÇÃO

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

previamente discutidas em aula.

ESCRITA

GRAMÁTICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

20%

- Indica as diferentes possibilidades de representar graficamente os fonemas para as relações fonemagrafema e grafema-fonema mais frequentes.
- Regista e organiza ideias na planificação de textos estruturados com introdução, desenvolvimento e
conclusão.
- Redige textos com utilização correta de formas de representação escrita (grafia, pontuação e
translineação, configuração gráfica e sinais auxiliares da escrita).
- Avalia os próprios textos com consequente aperfeiçoamento.
- Escreve textos géneros variados, adequados a finalidades como narrar e informar, em diferentes
suportes.
- Exprime opiniões e fundamentá-las.
- Recria pequenos textos em diferentes formas de expressão (verbal, gestual, corporal, musical,
plástica).

10%

- Distingue sílaba tónica de átona e acento prosódico de acento gráfico.
- Identifica a classe das palavras: determinante (possessivo e demonstrativo), quantificador numeral e
advérbio.
- Conjuga verbos regulares e irregulares no presente, no pretérito perfeito e no futuro do modo
indicativo.
- Utiliza apropriadamente os tempos verbais para exprimir anterioridade, posterioridade e
simultaneidade.
- Manipula diferentes processos para expressar noções de grau numa frase, tendo em conta os seus
valores.
- Reconhece a partir dos seus grupos constituintes (grupo nominal e grupo verbal) e das funções
sintáticas centrais (sujeito e predicado).
- Distingue tipos de frase e o valor afirmativo ou negativo dos enunciados.
- Recorre de modo intencional e adequado a conectores diversificados, em textos orais e escritos.
- Usa frases complexas para exprimir sequências (tão que, para que).
- Depreende o significado de palavras a partir da sua análise e a partir das múltiplas relações que podem
estabelecer entre si.
- Deduz significados de palavras e/ou expressões que não correspondam ao sentido literal.
- Conhece a família de palavras como modo de organização do léxico.
- Mobiliza adequadamente as regras de ortografia.
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INGLÊS
TEMA
ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc.
das Aprendizagens Essenciais)

ÁREAS
TEMÁTICAS/SITUACIONAIS

PONDERAÇÃO

30%

COMPETÊNCIA
COMUNICATIVA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

25%

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

- Saudações e apresentações elementares; identificação pessoa; países e nacionalidades; família;
numerais cardinais até 50; dias da semana; meses do ano e estações do ano; escola e rotinas; jogos;
meios de transporte; tempo atmosférico; cores e formas; vestuário; animais de estimação.

- Fichas de Avaliação;
- Oralidade (show and
tell);
- Trabalhos individuais;
- Outras atividades (arts
and crafts/ projects).

Compreensão oral
- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e pausada; identifica
sons e entoações diferentes na língua inglesa por comparação com a língua materna; identifica ritmos
em rimas, lengalengas e canções em gravações áudio e audiovisuais; reconhece o alfabeto em Inglês;
acompanha a sequência de histórias conhecidas, muito simples e curtas, com apoio visual/audiovisual.
Compreensão escrita
- Identifica vocabulário familiar acompanhado por imagens; compreende pequenas frases com
vocabulário conhecido; desenvolve a literacia conhecendo o alfabeto em Inglês; faz exercícios de
leitura (silenciosa/em voz alta) de palavras acompanhadas de imagens para assimilar combinações de
sons e de letras mais frequentes; desenvolve a numeracia em língua inglesa, realizando atividades
interdisciplinares com a Matemática.
Interação oral
- Faz perguntas, dá respostas sobre aspetos pessoais; interage com o professor, utilizando
expressões/frases muito simples, tais como formas de cumprimentar, despedir-se, agradecer,
responder sobre identificação pessoal e preferências pessoais.
Interação escrita
- Preenche um formulário (online ou em formato papel) muito simples com informação pessoal;
responde a um email, chat ou mensagem de forma muito simples.
Produção oral
- Comunica informação pessoal elementar; expressa-se com vocabulário limitado, em situações
organizadas previamente.
Produção escrita
- Ordena letras para escrever palavras e legendar imagens; ordena palavras para escrever frases;
preenche espaços em frases simples, com palavras dadas; copia e escreve palavras aprendidas; escreve
os numerais aprendidos.

-
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TEMA
ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc.
das Aprendizagens Essenciais)
COMPETÊNCIA
INTERCULTURAL

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

PONDERAÇÃO

15%

- Reconhece realidades interculturais distintas.
- Reconhece elementos da sua própria cultura, tais como diferentes aspetos de si próprio; reconhece
características elementares da cultura anglo-saxónica.
-

-

COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA

10%
-

-

-

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Comunicar eficazmente em contexto
Valoriza o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de aula, e de
reformular a linguagem; usa a linguagem corporal para transmitir mensagens ao outro; prepara, repete
e memoriza uma apresentação oral, muito simples, como forma de promover a confiança; expressa de
forma muito simples o que não compreende; apresenta uma atividade Show & Tell à turma ou outros
elementos da comunidade educativa.
Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos
Revela atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os outros e reflete
criticamente sobre o que foi dito, demonstra atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões
como please e thank you; solicita colaboração; 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 de forma simples 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,
utilizando aplicações informáticas.
Pensar criticamente
Segue um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresenta o seu próprio raciocínio ao/s
outro/s, utilizando factos para justificar as suas opiniões; reflete criticamente sobre o que foi dito,
fazendo 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; lê e reproduz histórias;
desenvolve e participa em projetos e atividades interdisciplinares.
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; reconhece o significado de palavras muito simples,
agrupadas por áreas temáticas e acompanhadas de imagens; realiza atividades simples de auto e
heteroavaliação: portefólios, diários e grelhas de progressão de aprendizagem.
1.º CEB | 3.º ANO

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
-

-
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MATEMÁTICA
TEMA
ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc.
das Aprendizagens Essenciais)

NÚMEROS E OPERAÇÕES
- Números naturais;
- Adição, subtração,
multiplicação e divisão;
- Números racionais não
negativos;

PONDERAÇÃO

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

40%

- Lê e representa números no sistema de numeração decimal até à centena de milhar, 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 cálculo.
- 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 e decimal, 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 avalia 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 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 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.

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
plausibilidade dos resultados.

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

GEOMETRIA E MEDIDA
- Localização e orientação no
espaço ;
- Figuras geométricas;
- Medida:
 Comprimento e Área
 Volume e Capacidade
 Massa
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
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TEMA
ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc.
das Aprendizagens Essenciais)

PONDERAÇÃO

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

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

- 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 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.

ORGANIZAÇÃO E
TRATAMENTO DE DADOS
- Representação e
interpretação de dados;
- Resolução de problemas;
- Raciocínio matemático;
- Comunicação matemática.

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

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, analisar e
concluir).
- Comunica raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando linguagem própria da estatística,
baseando-se nos dados recolhidos e tratados.
- 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.
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ESTUDO DO MEIO
TEMA
ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc.
das Aprendizagens Essenciais)

SOCIEDADE

NATUREZA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

20%

- Reconhece as unidades de tempo: década, século e milénio e as referências temporais a.C. e d.C..
- Reconhece datas e factos importantes para a compreensão da história local (origem da povoação,
batalhas, lendas históricas, personagens/personalidades históricas, feriado municipal).
- Reconhece vestígios do passado local: construções, instrumentos antigos e atividades a que estavam
ligados, costumes e tradições.
- Reconstitui o passado de uma instituição local (escola, autarquia, instituições religiosas, associações,
etc), recorrendo a fontes orais e documentais.
- Reconhece e valoriza a diversidade de etnias e culturas existentes na sua comunidade.
- Identifica alguns Estados Europeus, localizando-os no mapa da Europa.
- Reconhece a existência de semelhanças e diferenças entre os diversos povos europeus, valorizando a
sua diversidade.
- Reconhece casos de desrespeito dos direitos consagrados na Convenção dos Direitos da Criança,
sabendo como atuar em algumas situações, nomeadamente que pode recorrer ao apoio de um adulto.

20%

- Conhece procedimentos adequados em situações de queimaduras, hemorragias, distensões, fraturas,
mordeduras de animais e hematomas.
- Relaciona hábitos quotidianos com estilos de vida saudável, reconhecendo que o consumo de álcool,
de tabaco e de outras drogas é prejudicial para a saúde.
- Compreende que os seres vivos dependem uns dos outros, nomeadamente através de relações
alimentares, e do meio físico, reconhecendo a importância da preservação da Natureza.
- Reconhece que os seres vivos se reproduzem e que os seus descendentes apresentam características
semelhantes os progenitores, mas também diferem em algumas delas.
- Relaciona fatores do ambiente (ar, luz, temperatura, água, solo) com condições indispensáveis a
diferentes etapas da vida das plantas e dos animais, a partir da realização de atividades experimentais.
- Localiza, no planisfério ou no globo terrestre, as principais formas físicas da superfície Terra
(continentes, oceanos, cadeias montanhosas, rios, florestas, desertos).
- Distingue formas de relevo (diferentes elevações, vales e planícies) e recursos hídricos ( cursos de água,
oceano, lagos, lagoas, etc), do meio local, localizando-os em plantas ou mapas de grande escala.
- Identifica os diferentes agentes erosivos (vento, águas correntes, ondas, precipitação, etc),
reconhecendo que dão origem a diferentes paisagens à superfície da Terra.
- Relaciona os movimentos de rotação e translação da Terra com a sucessão do dia e da noite e a
existência de estações do ano.
1.º CEB | 3.º ANO
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TEMA
ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc.
das Aprendizagens Essenciais)

PONDERAÇÃO

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

- Compreende, recorrendo a um modelo, que as fases da Lua resultam do seu movimento em torno da
Terra e dependem das posições relativas da Terra e da Lua em relação ao Sol.
- Utiliza instrumentos de medida para orientação e localização no espaço de elementos naturais e
humanos do meio local da região onde vive, tendo como referência os pontos cardeais.
- Distingue as diferenças existentes entre sólidos, líquidos e gases.
- Identifica a existência de transformações reversíveis (condensação, evaporação, solidificação,
dissolução e fusão).

TECNOLOGIA

20%

- Compara o comportamento da luz no que respeita à linearidade da sua propagação em diferentes
materiais (transparentes, translúcidos e opacos).
- Estabelece uma relação de causa-efeito decorrente da aplicação de uma força sobre um objeto e do
movimento exercido sobre o mesmo em diferentes superfícies.
- Manuseia operadores tecnológicos (elásticos, molas, interruptor, alavanca, roldana, etc) de acordo
com as suas funções, princípios e relações.
- Reconhece o efeito das forças de atração e repulsão na interação entre magnetes.
- Utiliza informações e simbologias como linguagem específica da tecnologia.

20%

- Distingue diferentes formas de interferência do Oceano na vida humana (clima, saúde, alimentação,
etc).
- Reconhece o modo como as modificações ambientais (desflorestação, incêndios, assoreamento,
poluição) provocam desequilíbrios nos ecossistemas e influenciam a vida dos seres vivos
(sobrevivência, morte e migração) e da sociedade.
- Identifica um problema ambiental ou social existente na sua comunidade (resíduos sólidos urbanos,
poluição, pobreza, desemprego, exclusão social, etc) propondo soluções de resolução.
- Identifica diferenças e semelhanças entre o passado e o presente de um lugar quanto a aspetos
naturais, sociais, culturais e tecnológicos.
- Reconhece as potencialidades da Internet, utilizando as tecnologias de informação e da comunicação
com segurança e respeito, mantendo as informações pessoais em sigilo.
- Reconhece o papel dos media na informação sobre o mundo atual.
- Sabe colocar questões, levanta hipóteses, fazer inferências, comprova resultados e saber comunicá-los,
reconhecendo como se constrói o conhecimento.

SOCIEDADE/NATUREZA/
TECNOLOGIA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1.º CEB | 3.º ANO
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EXPRESSÕES
TEMA
ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc.
das Aprendizagens Essenciais)

PONDERAÇÃO

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

- Trabalhos individuais/
a pares /de grupo.

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.
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
DRAMÁTICA

-

-

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO
MUSICAL

20%
-

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO
PLÁSTICA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

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.
1.º CEB | 3.º ANO

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

- Trabalhos individuais/
a pares /de grupo.
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TEMA
ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc.
das Aprendizagens Essenciais)

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

PONDERAÇÃO

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

- Desenvolve a destreza manual.

-

-

EXPRESSÃO E FÍSICO-MOTORA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

20%

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

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.

1.º CEB | 3.º ANO

- Execução das
atividades individuais/
a pares /de grupo
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EMRC
TEMA
ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc.
das Aprendizagens Essenciais)

PONDERAÇÃO

- Reconhecer os direitos e deveres fundamentais das crianças; (CD; P; Exp. Art.)
- Compreender o que Jesus afirmou sobre as crianças;
- Assumir o valor da ação das crianças no relacionamento com os outros e com o mundo. (CD)

A DIGNIDADE DAS CRIANÇAS

SER SOLIDÁRIO
80%
DIÁLOGO COM DEUS

A IGREJA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

- Identificar que todas as pessoas são portadoras de dignidade porque criadas por Deus;
- Promover o bem comum e o cuidado do outro; (CD)
- Participar em ações concretas de solidariedade. (CD; P)
- Identificar formas da procura de Deus pelo Homem;
- Reconhecer que para os crentes a oração e o serviço aos outros são expressões de relacionamento
com Deus.
- Reconhecer que a Igreja é a comunidade dos que acreditam em Jesus e vivem a sua mensagem;
- Perceber que cada cristão tem um lugar na Igreja no serviço ao outro.

1.º CEB | 3.º ANO

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
- 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)
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APOIO AO ESTUDO
TEMA
ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc.
das Aprendizagens Essenciais)

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

PONDERAÇÃO

ORGANIZAÇÃO INDIVIDUAL

- 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.

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

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

80%

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

- Fichas de trabalho
individuais e/ou de
grupo

-

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.

1.º CEB | 3.º ANO
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