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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANSELMO DE ANDRADE  

DEPARTAMENTO DE 1º Ciclo - Grupo 110 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

2016/2017 

Português 

Domínio Subdomínio Ponderação Instrumentos 

Aquisição de 

conhecimentos e 

desenvolvimento de 

capacidades 

70% 

Oralidade 15% 
 
Fichas de Avaliação: diagnostica (0%); sumativa 
 

Registos de trabalho individual (oral e escrito): 

 - Fichas de trabalho; 

- Grelhas de registo (caderno, trabalho de sala de aula, 
trabalho de casa, …) 

Leitura e Escrita 25% 

Educação Literária 15% 

Gramática 15% 

Participação 

20% 

Realiza trabalho individual 5% 

Grelhas de registo 

Intervém de forma adequada 5% 

Revela iniciativa e espírito crítico 5% 

Responde quando questionado 5% 

Comportamento 

Atitudes 

10% 

Conhece e aplica regras sociais 5% 

Grelhas de registo 

Autonomia (desenvolve tarefas e realiza 

trabalhos de forma autónoma) 2,5% 

Responsabilidade (cumpre tarefas e respeita 

prazos; mostra empenho na realização das 

tarefas; zela pela limpeza e arranjo da sala e 

dos equipamentos) 

2,5% 
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Matemática 

Domínio Subdomínio Ponderação Instrumentos 

Aquisição de 

conhecimentos e 

desenvolvimento de 

capacidades 

70% 

Números e Operações 30% 
Fichas de Avaliação: diagnostica (0%); sumativa 
 

Registos de trabalho individual (oral e escrito): 

 - Fichas de trabalho; 
- Grelhas de registo (caderno, trabalho de sala de aula, 
trabalho de casa, …) 

Geometria e Medida 20% 

Organização e Tratamento de dados 20% 

Participação 

20% 

Realiza trabalho individual 5% 

Grelhas de registo 

Intervém de forma adequada 5% 

Revela iniciativa e espírito crítico 5% 

Responde quando questionado 5% 

Comportamento 

Atitudes 

10% 

Conhece e aplica regras sociais 5% 

Grelhas de registo 

Autonomia (desenvolve tarefas e realiza 

trabalhos de forma autónoma) 2,5% 

Responsabilidade (cumpre tarefas e respeita 

prazos; mostra empenho na realização das 

tarefas; zela pela limpeza e arranjo da sala e 

dos equipamentos) 

2,5% 
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Estudo do Meio 

Domínio Subdomínio 
Ponderação 

Instrumentos 
1º e 2º 3º e 4º 

Aquisição de 

conhecimentos e 

desenvolvimento de 

capacidades 

70% 

À descoberta de si mesmo 20% 15% 
 
Fichas de Avaliação: diagnostica (0%); sumativa 
 

Registos de trabalho individual (oral e escrito): 

 - Fichas de trabalho; 
- Grelhas de registo (caderno, trabalho de sala de aula, 
trabalho de casa, …) 

À descoberta dos outros e das instituições 15% 10% 

À descoberta do ambiente natural 15% 15% 

À descoberta das inter-relações entre espaços 10% 10% 

À descoberta dos materiais e objetos 10% 10% 

À descoberta das inter-relações entre a 

natureza e a sociedade (3º e 4º ano) 
 10% 

Participação 

20% 

Realiza trabalho individual 5% 

Grelhas de registo 

Intervém de forma adequada 5% 

Revela iniciativa e espírito crítico 5% 

Responde quando questionado 5% 

Comportamento 

Atitudes 

10% 

Conhece e aplica regras sociais 5% 

Grelhas de registo 

Autonomia (desenvolve tarefas e realiza 

trabalhos de forma autónoma) 2,5% 

Responsabilidade (cumpre tarefas e respeita 

prazos; mostra empenho na realização das 

tarefas; zela pela limpeza e arranjo da sala e 

dos equipamentos) 

2,5% 
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Expressões Artísticas e Físico Motora 

Domínio Subdomínio Ponderação Instrumentos 

Aquisição de 

conhecimentos e 

desenvolvimento de 

capacidades 

70% 

Plástica 25% 
 

Produção de trabalho individual: 

- Observação direta; 

- Registo da participação individual e/ou em grupo. 

Musical 10% 

Dramática 10% 

Físico motora 25% 

Participação 

20% 

Realiza trabalho individual 5% 

Grelhas de registo 

Intervém de forma adequada 5% 

Revela iniciativa e espírito crítico 5% 

Responde quando questionado 5% 

Comportamento 

Atitudes 

10% 

Conhece e aplica regras sociais 5% 

Grelhas de registo 

Autonomia (desenvolve tarefas e realiza 

trabalhos de forma autónoma) 2,5% 

Responsabilidade (cumpre tarefas e respeita 

prazos; mostra empenho na realização das 

tarefas; zela pela limpeza e arranjo da sala e 

dos equipamentos) 

2,5% 

 

 


