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Critérios Gerais de Avaliação na Educação Pré-Escolar

Segundo as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (páginas 15 e 16), temos que

“avaliar consiste na recolha da informação necessária para tomar decisões sobre a prática.

Assim, considera-se a avaliação como uma forma de conhecimento direcionada para a ação.”

Evidencia-se, ainda, que na Educação Pré-Escolar, avaliar “não envolve nem a classificação da

aprendizagem da criança, nem o juízo de valor sobre a sua maneira de ser, centrando-se na

documentação do processo e na descrição da sua aprendizagem, de modo a valorizar as suas

formas de aprender e os seus progressos. Avaliar os progressos das crianças consiste em

comparar cada uma consigo própria para situar a evolução da sua aprendizagem ao longo do

tempo.”

Também nas OCEPE, é feita a chamada de atenção que todo este processo de avaliação deve

sempre ter em conta a diversidade dos intervenientes, nomeadamente os seus valores e

conceções do mundo, de forma a proporcionar um diálogo construtivo e formativo para todos.

Finalmente, pode ainda ler-se que “a avaliação na educação pré-escolar é reinvestida na ação

educativa, sendo uma avaliação para a aprendizagem e não da aprendizagem. É, assim, uma

avaliação formativa por vezes também designada como ‘formadora’, pois refere-se a uma

construção participada de sentido, que é, simultaneamente, uma estratégia de formação das

crianças, do/a educador/a e, ainda, de outros intervenientes no processo educativo. Esta

perspetiva de avaliação contextualizada (…) é também designada ‘avaliação autêntica’ ou

‘avaliação alternativa’.”

Princípios

A avaliação do Pré-Escolar assenta nos seguintes princípios:

- Planear e avaliar com as crianças;

- Valorizar as formas de aprender e os progressos da criança;

- Comparar cada criança consigo própria para situar a evolução da sua aprendizagem ao longo

do tempo;

- Avaliar para a aprendizagem e não da aprendizagem;

- Facilitar a participação de outros profissionais;

- Promover a participação dos pais/famílias;

- Destacar o carácter marcadamente formativo da avaliação.
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Critérios de Avaliação

O educador avalia as aprendizagens (conjunto de saberes, atitudes e capacidades que, deverão

ser consideradas referências a ter em conta no planeamento, ação e avaliação de experiências

e oportunidades educativas), tendo como suporte as três Áreas de Conteúdo das Orientações

Curriculares.
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Construção da identidade e
da autoestima

- Conhecer e aceitar as suas características pessoais e a
sua identidade social e cultural, situando-as em relação
às de outros.
- Reconhecer e valorizar laços de pertença social e
cultural.

Independência e autonomia

- Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela sua
segurança e bem-estar.
- Ir adquirindo a capacidade de fazer escolhas, tomar
decisões e assumir responsabilidades, tendo em conta o
seu bem-estar e o dos outros.

Consciência de si como
aprendente

- Ser capaz de ensaiar diferentes estratégias para
resolver as dificuldades e problemas que se lhe
colocam.
- Ser capaz de participar nas decisões sobre o seu
processo de aprendizagem.
- Cooperar com outros no processo de aprendizagem.

Convivência democrática e
cidadania

- Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas
opiniões, numa atitude de partilha e de
responsabilidade social. 
- Respeitar a diversidade e solidarizar-se com os outros.
- Desenvolver uma atitude crítica e interventiva
relativamente ao que se passa no mundo que a rodeia.
- Conhecer e valorizar manifestações do património
natural e cultural, reconhecendo a necessidade da sua
preservação.
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Domínio da
Educação Física

- Cooperar em situações de jogo, seguindo orientações
ou regras. 
- Dominar movimentos que implicam deslocamentos e
equilíbrios como: trepar, correr, saltitar, deslizar,
rodopiar, saltar a pés juntos ou num só pé, saltar sobre
obstáculos, baloiçar, rastejar e rolar.
- Controlar movimentos de perícia e manipulação como:
lançar, receber, pontapear, lançar em precisão,
transportar, driblar e agarrar.
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Subdomínio das Artes
Visuais

- Desenvolver capacidades expressivas e criativas
através de explorações e produções plásticas.
- Reconhecer e mobilizar elementos da comunicação
visual, tanto na produção e apreciação das suas
produções, como em imagens que observa.
- Apreciar diferentes manifestações de artes visuais, a
partir da observação de várias modalidades expressivas
(pintura, desenho, escultura, fotografia, arquitetura
vídeo, etc.), expressando a sua opinião e leitura crítica.

Subdomínio jogo
dramático e teatro

- Utilizar e recriar o espaço e os objetos, atribuindo-lhes
significados múltiplos em atividades de jogo dramático,
situações imaginárias e de recriação de experiências do
quotidiano, individualmente e com outros. 
- Inventar e representar personagens e situações , por
iniciativa própria e/ou a partir de diferentes propostas,
diversificando as formas de concretização. 
- Apreciar diferentes manifestações de arte dramática, a
partir da observação de várias modalidades teatrais, ao
vivo ou em suporte digital, verbalizando a sua opinião e
leitura crítica.

Subdomínio música

- Identificar e descrever os sons que ouve (fenómenos
sonoros/música) quanto às suas características rítmicas,
melódicas, dinâmicas, tímbricas e formais.
- Interpretar com intencionalidade expressiva-musical:
cantos rítmicos (com ou sem palavras), jogos prosódicos
(trava-línguas, provérbios, lengalengas, adivinhas, etc.)
e canções (de diferentes tonalidades, modos, métricas,
formas, géneros e estilos).
- Elaborar improvisações musicais tendo em conta
diferentes estímulos e intenções utilizando diversos
recursos sonoros (voz, timbres corporais, instrumentos
convencionais e não-convencionais).
- Valorizar a música como fator de identidade social e
cultural.

Subdomínio da Dança

- Desenvolver o sentido rítmico e de relação do corpo
com o espaço e com os outros.
- Expressar, através da dança, sentimentos e emoções
em diferentes situações.
- Refletir sobre os movimentos rítmicos e as
coreografias que experimenta e/ou observa.
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- Apreciar diferentes manifestações coreográficas,
usando linguagem 
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Comunicação Oral

- Compreender mensagens orais em situações diversas
de comunicação. 
- Usar a linguagem oral em contexto, conseguindo
comunicar eficazmente de modo adequado à situação
(produção e funcionalidade). 

Consciência
Linguística

- Tomar consciência gradual sobre diferentes segmentos
orais que constituem as palavras (Consciência
Fonológica). 
- Identificar diferentes palavras numa frase (Consciência
da Palavra).
- Identificar se uma frase está correta ou incorreta e
eventualmente corrigi-la, explicitando as razões dessa
correção (Consciência Sintática).

Funcionalidade da
linguagem escrita e sua
utilização em contexto

- Identificar funções no uso da leitura e da escrita.
- Usar a leitura e a escrita com diferentes
funcionalidades nas atividades, rotinas e interações
com outros

Identificação de
convenções da escrita

- Reconhecer letras e aperceber-se da sua organização
em palavras.
- Aperceber-se do sentido direcional da escrita. 
- Estabelecer relação entre a escrita e a mensagem oral.

Prazer e motivação para
ler e escrever

- Compreender que a leitura e a escrita são atividades
que proporcionam prazer e satisfação.
- Estabelecer razões pessoais para se envolver com a
leitura e a escrita associadas ao seu valor e
importância. 
- Sentir-se competente e capaz de usar a leitura e a
escrita, mesmo que em formas muito iniciais e não
convencionais.
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Números e operações

- Identificar quantidades através de diferentes formas
de representação (contagens, desenhos, símbolos,
escrita de números, estimativa, etc.). 
- Resolver problemas do quotidiano, que envolvam
pequenas quantidades, com recurso à adição e
subtração.
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Organização e
tratamento de dados

- Recolher informação pertinente para dar resposta a
questões colocadas, recorrendo a metodologias
adequadas (listagens, desenhos, etc.).
- Utilizar gráficos e tabelas simples para organizar a
informação recolhida e interpretá-los de modo a dar
resposta às questões colocadas

Geometria e medidas

Geometria
- Localizar objetos num ambiente familiar, utilizando
conceitos de orientação.
- Identificar pontos de reconhecimento de locais e usar
mapas simples. 
- Tomar o ponto de vista de outros, sendo capaz de
dizer o que pode e não pode ser visto de uma
determinada posição.
- Reconhecer e operar com formas geométricas e
figuras, descobrindo e referindo propriedades e
identificando padrões, simetrias e projeções.
Medida
- Compreender que os objetos têm atributos
mensuráveis que permitem compará-los e ordená-los. 
- Escolher e usar unidades de medida para responder a
necessidades e questões do quotidiano.

Interesse e curiosidade
pela matemática

- Mostrar interesse e curiosidade pela matemática,
compreendendo a sua importância e utilidade. 
- Sentir-se competente para lidar com noções
matemáticas e resolver problemas.
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Introdução à metodologia
científica

- Apropriar-se do processo de desenvolvimento da
metodologia científica nas suas diferentes etapas:
questionar, colocar hipóteses, prever como encontrar
respostas, experimentar e recolher informação,
organizar e analisar a informação para chegar a
conclusões e comunicá-las. 

Abordagem científica

Conhecimento do mundo social
- Tomar consciência da sua identidade e pertença a
diferentes grupos do meio social próximo (por exemplo,
família, jardim de infância, amigos, vizinhança). 
- Reconhecer unidades básicas do tempo diário,
semanal e anual, compreendendo a influência que têm
na sua vida. 
- Conhecer elementos centrais da sua comunidade,
realçando aspetos físicos, sociais e culturais e
identificando algumas semelhanças e diferenças com
outras comunidades.
- Estabelecer relações entre o presente e o passado da
sua família e comunidade, associando-as a objetos,
situações de vida e práticas culturais.
- Conhecer e respeitar a diversidade cultural.
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Conhecimento do mundo físico e natural
- Compreender e identificar características distintivas
dos seres vivos e identificar diferenças e semelhanças
entre: animais e plantas.
- Compreender e identificar diferenças e semelhanças
entre diversos materiais (metais, plásticos, papéis,
madeira, etc.), relacionando as suas propriedades com
os objetos feitos a partir deles. 
- Identificar, descrever e procurar explicações para
fenómenos e transformações que observa no meio
físico e natural.
- Demonstrar cuidados com o seu corpo e de
segurança.
- Manifestar comportamentos de preocupação com a
conservação da natureza e respeito pelo ambiente

Mundo tecnológico e
Utilização das Tecnologias

- Reconhecer os recursos tecnológicos do seu ambiente
e explicar as suas funções e vantagens.
- Utilizar diferentes suportes tecnológicos nas
atividades do seu quotidiano, com cuidado e
segurança.
- Desenvolver uma atitude crítica perante as
tecnologias que conhece e utiliza.

Intencionalidade

- Comunicar e articular

- Registar a evolução da criança;

- Dar continuidade ou reformular atitudes e estratégias de ação;

- Suportar o planeamento de atividades;

- Fazer despistagem de situações de NEE ou outras.

Instrumentos de avaliação

- Avaliação diagnóstica;

- Registos de observação/avaliação;

- Avaliação formativa trimestral de carácter descritiva de acordo com as áreas de conteúdo;

- Produções das crianças;

- Registos diversos.

Intervenientes

- A Educadora

- A Criança

- A Equipa (os diferentes profissionais que interagem com o grupo/criança)
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- Pais/Famílias

Periodicidade

- No início do ano letivo – avaliação diagnóstica

- No final de cada período – avaliação formativa
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DEPARTAMENTO 1º CICLO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PORTUGUÊS

DOMÍNIOS DESCRITORES PONDERAÇÃO INSTRUMENTOS

ORALIDADE

Compreensão

20

- Grelhas de observação

- Escalas de classificação

- Listas de verificação

- Testes

- Questionários

- Grelhas de avaliação

- Grelhas de análise de conteúdo

- Portefólio

- Fichas de avaliação

- Questões de aula

• Sabe escutar, respeitando a opinião dos outros.
• Identifica informação essencial em textos orais.
• Compreende instruções a partir de enunciados orais.
Expressão
• Respeita as regras de comunicação.
•Formula perguntas, afirmações e pedidos com a entoação adequada.
• Revela capacidade de construir e recontar histórias e textos orais.
• Exprime opinião revelando sentido crítico.

LEITURA E
ESCRITA

Leitura

20

• Identifica as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula.
• Nomeia, por ordenação, as letras do alfabeto.
• Lê com clareza e entoação adequadas de uma forma autónoma.
• Lê com compreensão e expressão identificando ideias implícitas.
• Identifica o tema e as ideias centrais de textos.

Escrita

• Escreve com correção ortográfica.
• Utiliza vocabulário diversificado.
• Revela orientação espacial na organização e estrutura textual.
• Escreve textos, utilizando adequadamente os sinais de pontuação.
• Responde a questionários com rigor e empenho.
• Estrutura e sequencializa as ideias de forma autónoma e criativa.
• Demonstra capacidade de autocorreção

20



DEPARTAMENTO 1º CICLO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PORTUGUÊS

EDUCAÇÃO
LITERÁRIA

• Manifesta ideias e emoções relativamente a obras literárias e textos da tradição popular.
• Revela curiosidade e emite juízos valorativos face aos textos ouvidos com interesse e
assertividade.
• Reconhece sons, rimas, trava-línguas em textos ouvidos.
• Compreende textos narrativos e poemas.
• Antecipa o desenvolvimento da história.
• Distingue ficção de não ficção.
• (Re)conta e dramatiza histórias.

20

GRAMÁTICA •Compreende e utiliza os conteúdos gramaticais revelando métodos de estudo e de
trabalho.

20

.

Trabalho elaborado por: Isabel Veríssimo, Maria Assunção Sequeira, Maria José Camilo, Rosa Couto e Suzana Rodrigues



Agrupamento de Escolas de Peniche 
 

Critérios de Avaliação de Matemática 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

Domínios Descritores Ponderação Instrumentos de avaliação 

Conceitos e 
Procedimentos 

 Reconhece conceitos, procedimentos, técnicas, propriedades e relações matemáticas; 

 Define conceitos, propriedades e relações matemáticas; 

 Compreende conceitos, procedimentos, técnicas, propriedades e relações matemáticas; 

 Aplica corretamente os conhecimentos adquiridos em situações diversas, evidenciando 

persistência e progressiva autonomia; 

 Trabalha de forma colaborativa, envolvendo-se ativamente na resolução das tarefas; 

 Adequa o comportamento aos objetivos das aulas; 

 Cumpre as sugestões de melhoria fornecidas com base no feedback. 

50 % Testes de diferentes 
tipologias  
  
Portefólio  
 
Grelhas de observação 
 
Listas de verificação 

Resolução de 
problemas  

 Reconhece e aplica as etapas do processo de resolução de problemas, evidenciando 

persistência e progressiva autonomia; 

 Formula problemas a partir de uma situação dada, em contextos diversos (matemáticos e 

não matemáticos); 

 Aplica e adapta estratégias diversas de resolução de problemas, refletindo criticamente 

sobre a adequação da solução/resultado, em diversos contextos, nomeadamente com 

recurso à tecnologia; 

 Reconhece a correção, a diferença e a eficácia de diferentes estratégias da resolução de 

um problema; 

 Trabalha de forma colaborativa, envolvendo-se ativamente na resolução dos problemas; 

 Cumpre as sugestões de melhoria fornecidas com base no feedback. 

25% 

Raciocínio e 
comunicação 
matemática  

 Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com precisão e rigor; 

 Justifica raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem 

próprios da matemática; 

 Ouve os outros, questiona e discute as ideias de forma fundamentada, e contrapõe 

argumentos, interagindo com tolerância; 

 Cumpre as sugestões de melhoria fornecidas com base no feedback. 

25% 



Agrupamento de Escolas de Peniche 
 
Professores: Amália Cecílio; Ana Caetano; Anabela Campos; Branca Costa; Carla Libânio; Cláudia Pais; Dora Oliveira; Emanuel Bandeira; Helena 

Furtado; Joana Mata; João Rosa; Maria João Nunes; Maria João Pequicho; Maria Lurdes Furtado; Manuel Santulhão; Margarida Ferrão; Mariela Ferreira; Nuno 

Faustino; Nuno Pereira; Sosete Santos.  



Agrupamento de Escolas de Peniche
Departamento de 1º Ciclo

Disciplinas: Estudo do Meio

DOMÍNIOS DESCRITORES PONDERAÇÃO PROCESSOS DE RECOLHA DE
INFORMAÇÃO

CONCEITOS

● Adquire conhecimentos no âmbito das aprendizagens essenciais;

●Compreende conceitos;

●Aplica de forma autónoma os conhecimentos no contexto das aprendizagens essenciais

definidas para a disciplina.

50% ✔ Fichas de diferentes
tipologias

✔ Listas de verificação

✔ Grelhas de observação

COMUNICAÇÃO

●Utiliza a oralidade para expressar e partilhar conhecimentos, mobilizando termos e

conceitos específicos da disciplina;

●Utiliza a escrita para expressar e partilhar conhecimentos, mobilizando termos e conceitos

específicos da disciplina;

●Formula e comunica opiniões críticas de forma fundamentada;

● Interage com respeito, tolerância e empatia, aceitando diferentes pontos de vista;

●Adequa o comportamento ao objetivo da aula e/ou de ensino à distância;

●Adota comportamentos que promovem a saúde e bem-estar nas suas relações com o

ambiente e a sociedade.

25%

RACIOCÍNIO
E

RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS

●Aplica as etapas do processo de resolução de problemas, evidenciando persistência e

progressiva autonomia;

●Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas;

●Reflete criticamente sobre a adequação da solução/ resultado obtido;

●Realiza trabalho investigativo, prático e/ou experimental, de forma colaborativa e com

progressiva autonomia.

25%



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENICHE

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Ano Letivo 2021/2022

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE 1º Ciclo

DOMÍNIOS DESCRITORES PONDERAÇÃO
Processos de recolha de

informação

CULTURA CRISTÃ E VISÃO CRISTÃ DA VIDA

E

EXPERIÊNCIA

RELIGIOSA

- Compreender que as diferenças são uma riqueza humana

- Identificar a diversidade: etnia, condição social, género,

modos

de viver

- Indicar comportamentos que denotam bondade na relação

interpessoal

- Compreender a igualdade de direitos e deveres

- Identificar problemas ambientais

50%

- Registo de observação

direta:

- Debates discussões,

exposições orais

- Portefólio

Relatórios (Atividades

práticas Visitas de

Estudo, Visitas aos mais

frágeis, voluntariado,

espetáculos de cinema,

teatro, música e outros).

ÉTICA E MORAL

- Valorizar as relações de amizade com os outros.

da amizade

- Valorizar a solidariedade e o bem-estar

- Promover o valor e o respeito pela natureza

- Preservar os bens naturais.

50%



 

Agrupamento de Escolas de Peniche 
Departamento de Línguas 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - INGLÊS  
ANO LETIVO 2021/2022 

 

 
Elementos do grupo trabalho: Amaro Costa, Carla Gonçalves, Sandra Santos, Nelson Barradas, Noel Leopoldo, Patrícia Simões, Susana Abreu, Cláudia Reis 

2.º e 3.º CICLO 
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Domínios Descritores de Desempenho Ponderação  Instrumentos 

Compreensão oral 

Compreende e segue instruções dadas pelo professor;  

Identifica o conteúdo principal do que ouve e vê, os intervenientes e a sequência 
do discurso bem como informações específicas; 

Reconhece o vocabulário e determinadas estruturas gramaticais. 

25 

. Grelhas de observação 

. Testes  

. Portefólio 

. Listas de verificação 

 

 

Compreensão escrita 

Compreende enunciados e textos escritos e/ou audiovisuais sobre temas 
abordados;  

Identifica informação essencial dos textos trabalhados; 

Reconhece o vocabulário e estruturas gramaticais. 

25 

Interação oral 

 

Produção oral 

Entende, partilha e respeita ideias em pares e/ou pequenos grupos;  

Inicia, mantém ou termina uma conversa breve sobre os temas explorados 
respeitando as regras do discurso;  

Descreve imagens, locais, atividades e acontecimentos. 

25 

Interação escrita 

 

Produção escrita 

Interage de forma simples, completando formulários, mensagens e textos 
curtos;  

Escreve sobre pessoas, objetos e rotinas;  

Escreve diálogos/textos com encadeamento lógico e com correção linguística; 

Conhece e aplica o vocabulário de forma adequada. 

25 

 



 

Agrupamento de Escolas de Peniche 
Departamento de Línguas 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - INGLÊS  
ANO LETIVO 2021/2022 

 

 
Elementos do grupo trabalho: Amaro Costa, Carla Gonçalves, Sandra Santos, Nelson Barradas, Noel Leopoldo, Patrícia Simões, Susana Abreu, Cláudia Reis 

1.º CICLO 

C
o

n
h

e
ci

m
e

n
to

s,
 c

ap
ac

id
ad

e
s 

e
 a

ti
tu

d
e

s 
(C

C
A

) 
C

o
m

p
et

ê
n

ci
a 

C
o

m
u

n
ic

at
iv

a,
 C

o
m

p
et

ê
n

ci
a 

In
te

rc
u

lt
u

ra
l e

 C
o

m
p

et
ê

n
ci

a 
Es

tr
at

ég
ic

a 
 

 

Domínios Descritores de Desempenho Ponderação  Instrumentos 

Compreensão oral 

Compreende e segue instruções dadas pelo professor;  

Identifica o conteúdo principal do que ouve e vê, os intervenientes e a sequência 
do discurso; 

Reconhece o vocabulário trabalhado. 

30 

. Grelhas de observação 

. Testes  

. Portefólio 

. Listas de verificação 

 

Compreensão escrita 

Compreende enunciados e textos escritos e/ou audiovisuais sobre temas 

abordados;  

Identifica informação essencial dos textos trabalhados; 

Reconhece o vocabulário e determinadas estruturas gramaticais. 

30 

Interação oral 

 

Produção oral 

Entende, partilha e respeita ideias em pares e/ou pequenos grupos;  

Inicia, mantém ou termina uma conversa breve sobre os temas explorados 

respeitando as regras do discurso;  

Descreve imagens, pessoas, objetos e atividades. 

15 

Interação escrita 

 

Produção escrita 

Interage de forma simples, completando formulários, mensagens e textos 

curtos;  

Escreve sobre pessoas, objetos e atividades;  

Escreve diálogos/textos respeitando o tema e com correção linguística; 

Conhece e aplica o vocabulário de forma adequada. 

25 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - ARTES VISUAIS (1.º CICLO)

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO
PONDERAÇÃO INSTRUMENTOS

DE RECOLHA DE

INFORMAÇÃO

APROPRIAÇÃO E

REFLEXÃO

 Observa os diferentes universos visuais, tanto do património local como global e utiliza um vocabulário

específico e adequado.

 Mobiliza a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, linha, textura…) integrada em diferentes

contextos culturais (movimentos artísticos, épocas e geografias).

25%

Grelhas de

observação e

registo

Grelhas de

autoavaliação

INTERPRETAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

● Dialoga sobre o que vê e sente, de modo a construir múltiplos discursos e leituras da realidade.

● Compreende a intencionalidade dos símbolos e dos sistemas de comunicação visual.

● Aprecia as diferentes manifestações artísticas e outras realidades visuais.

● Percebe as razões e os processos para o desenvolvimento do gosto: escolher, sintetizar, tomar decisões,

argumentar e formar juízos críticos.

● Capta a expressividade contida na linguagem das imagens e/ou outras narrativas visuais.

● Transforma os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo, através da comparação de

imagens e/ou objetos.

 Integra a linguagem das artes visuais, assim como várias técnicas de expressão.

 Experimenta possibilidades expressivas dos materiais e das diferentes técnicas, adequando o seu uso a

diferentes contextos e situações.

 Escolhe técnicas e materiais de acordo com a intenção expressiva das suas produções plásticas.

 Manifesta capacidades expressivas e criativas nas suas produções plásticas, evidenciando os conhecimentos

adquiridos.

 Utiliza vários processos de registo de ideias, de planeamento e de trabalho.

 Aprecia os seus trabalhos e os dos seus colegas, mobilizando diferentes critérios de argumentação.

EXPERIMENTAÇÃO

E CRIAÇÃO

1



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - EXPRESSÃO DRAMÁTICA /TEATRO (1.º CICLO)

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO
PONDERAÇÃO INSTRUMENTOS

DE RECOLHA DE

INFORMAÇÃO

APROPRIAÇÃO E

REFLEXÃO

 Identifica diferentes estilos e géneros convencionais de teatro.

 Reconhece a dimensão multidisciplinar do teatro, identificando relações com outras artes e áreas de

conhecimento.

 Analisa os espetáculos/performances, recorrendo a vocabulário adequado e específico e articula o

conhecimento de aspetos contextuais com uma interpretação pessoal.

 Identifica, em manifestações performativas, personagens, cenários, ambientes, situações cénicas, problemas e

soluções da ação dramática.

 Reconhece diferentes formas de um ator usar a voz e o corpo para caracterizar personagens e ambiências.

25%

Grelhas de

observação e

registo

Grelhas de

autoavaliação

INTERPRETAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

 Distingue, pela experimentação e pela reflexão, jogo dramático, improvisação e representação.

 Reconhece, em produções próprias ou de outrem, as especificidades formais do texto dramático convencional:

estrutura, segmentação e componentes textuais.

 Exprime opiniões pessoais e estabelece relação entre acontecimentos da vida real e as situações dramáticas

desenvolvidas em aula.

 Explora as possibilidades motoras e expressivas do corpo em diferentes atividades de movimento livre

orientado, criação de personagens.

 Adequa as possibilidades expressivas da voz a diferentes contextos e situações de comunicação.

 Transforma o espaço com recurso a elementos plásticos/cenográficos e tecnológicos produtores de signos

(formas, imagens, luz, som, etc.).

 Transforma objetos, experimentando intencionalmente diferentes materiais e técnicas para obter efeitos

distintos.

 Constrói personagens, em situações distintas e com diferentes finalidades.

 Produz, sozinho e em grupo, pequenas cenas a partir de dados reais ou fictícios, antecipando e explorando

intencionalmente formas de “entrada”, de progressão na ação e de “saída”.

Defende, oralmente e/ou em situações de prática experimental, as opções de movimento e escolhas vocais

utilizados para comunicar uma ideia.

EXPERIMENTAÇÃO

E CRIAÇÃO

2



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – DANÇA (1.º CICLO)

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO
PONDERAÇÃO

INSTRUMENTOS DE

RECOLHA DE

INFORMAÇÃO

APROPRIAÇÃO E

REFLEXÃO

 Distingue diferentes possibilidades de movimentação do Corpo, através de movimentos locomotores e não

locomotores, diferentes formas de ocupar/evoluir no Espaço, ou na organização da forma.

 Adequa movimentos do corpo com estruturas rítmicas marcadas pelo professor, integrando diferentes elementos do

Tempo e da Dinâmica.

 Utiliza movimentos do Corpo com diferentes Relações: entre os diversos elementos do movimento, com os outros -a

par e em grupo.

 Identifica diferentes estilos e géneros do património cultural e artístico, através da observação de diversas

manifestações artísticas em diversos contextos.

 Relaciona a apresentação de obras de dança com o património cultural e artístico.

 Contextualiza conceitos fundamentais dos universos coreográficos/performativos.

25%

Grelhas de

observação e

registo

Grelhas de

autoavaliação

INTERPRETAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

 Reconhece os efeitos benéficos (hábitos de vida saudável, melhoria da autoestima, etc.) e valor do desempenho

artístico e interage com os colegas e professor sobre as experiências de dança argumentando as suas opiniões e

aceitando as dos outros.

 Interpreta o seu papel coreográfico, mobilizando o vocabulário desenvolvido, através de um desempenho

expressivo-formal.

 Interage com os colegas, no sentido da procura do sucesso pessoal e o do grupo, recebendo e aceitando as críticas.

 Emite apreciações e críticas pessoais sobre trabalhos de dança observados em diferentes contextos.

EXPERIMENTAÇÃO

E CRIAÇÃO

 Recria sequências de movimentos a partir de temáticas, evidenciando capacidade de exploração e de composição.

 Constrói, sequências dançadas/pequenas coreografias a partir de estímulos vários, ações e/ou temas, mobilizando os

materiais coreográficos desenvolvidos.

 Cria pequenas sequências de movimento e/ou composições coreográficas a partir de dados concretos ou abstratos,

em processos de improvisação e composição.

 Apresenta soluções diversificadas na exploração, improvisação, transformação, seleção e composição de

movimentos/sequências.

 Inventa símbolos gráficos, não convencionais, para representação de algumas sequências de dança.

3



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – MÚSICA (1.º CICLO)

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO
PONDERAÇÃO INSTRUMENTOS

DE RECOLHA DE

INFORMAÇÃO

APROPRIAÇÃO E

REFLEXÃO

 Compara características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais tímbricas e de textura em

repertório de referência, de épocas, estilos e géneros diversificados.

 Utiliza vocabulário e simbologias convencionais e não convencionais para descrever e comparar diversos tipos

de sons e peças musicais de diferentes estilos e géneros.

 Pesquisa diferentes interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais ao vivo ou gravados, de

diferentes tradições e épocas, utilizando vocabulário apropriado.

 Partilha as músicas do seu quotidiano e debate sobre os diferentes tipos de música.

 Produz material escrito, audiovisual e multimédia ou outro, utilizando vocabulário apropriado e reconhece a

música como construção social, património e fator de identidade cultural.

25%

Grelhas de

observação e

registo

Grelhas de

autoavaliação

INTERPRETAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

 Interpreta rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz com diferentes intencionalidades expressivas.

 Canta, a solo e em grupo, da sua autoria ou de outros, canções com características musicais e culturais

diversificadas, demonstrando progressivamente qualidades técnicas e expressivas.

 Experimenta, a solo e em grupo, as suas próprias peças musicais ou de outros, utilizando instrumentos musicais,

convencionais e não convencionais.

 Realiza sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados.

 Comunica através do movimento corporal de acordo com propostas musicais diversificadas.

 Apresenta publicamente atividades artísticas em que se articula a música com outras áreas do conhecimento.

4



 Experimenta sons vocais de forma a conhecer as potencialidades da voz como instrumento musical.

 Explora fontes sonoras diversas de forma a conhecê-las como potencial musical.

 Improvisa, a solo ou em grupo, pequenas sequências melódicas, rítmicas ou harmónicas a partir de ideias

musicais ou não musicais.

 Cria, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, pequenas peças musicais, ligadas ao quotidiano e ao

imaginário, utilizando diferentes fontes sonoras.

EXPERIMENTAÇÃO

E CRIAÇÃO

5



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

1º CICLO

Domínios Descritores Ponderação
Procedimentos de

recolha de informação /
Instrumentos de

Avaliação

Atividades
Físicas

Realiza habilidades gímnicas básicas da GINÁSTICA em esquemas ou sequências no solo e em
aparelhos, encadeando e/ou combinando as ações com fluidez e harmonia de movimento.

Participa nos JOGOS, ajustando a iniciativa própria e as qualidades motoras na prestação às
possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando habilidades básicas
e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos em jogos
coletivos com bola, jogos de perseguição, jogos de oposição e jogos de raquete.

Combina deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios das ATIVIDADES RÍTMICAS
E EXPRESSIVAS (DANÇA), adequados à expressão de motivos ou temas combinados com os
colegas e com o professor, de acordo com a estrutura rítmica e melodia de composições
musicais, em situação de exploração do movimento a pares, de exercitação e de criação.

Realiza habilidades da PATINAGEM, patinando com equilíbrio e segurança, ajustando as suas
ações, no sentido de orientar o seu deslocamento com intencionalidade e oportunidade na
realização de percursos variados. (1)

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.

Desloca-se com segurança no meio aquático, coordenando a respiração com as ações
propulsivas específicas das técnicas selecionadas relativas ao nível de aprendizagem Introdução
da NATAÇÃO. (2)

Realiza de forma autónoma as atividades físicas propostas.

100%

Técnica de Recolha de
Informação:
Observação Direta

Instrumentos de Avaliação:
Grelha de Observação

(1) A patinagem será realizada de acordo com o material existente na escola.

(2) A natação será iniciada de acordo com as normas de contingência das piscinas municipais.

Coordenação do 2º ano: Emanuel Bandeira, João, Rosa, Lourdes Furtado                                                                        08/ 09/ 2021



Agrupamento de Escolas de Peniche
Departamento de 1ºCiclo

Disciplinas: Oferta Complementar

DOMÍNIOS DESCRITORES PONDERAÇÃO PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO

CONCEITOS

●Compreende conceitos;
●Aplica de forma autónoma os conhecimentos no contexto das

aprendizagens essenciais definidas para a disciplina.
30%

✔ Participação oral e escrita;
✔ Grelhas de observação.

COMUNICAÇÃO

●Utiliza a oralidade para expressar e partilhar conhecimentos;
●Utiliza a escrita para expressar e partilhar conhecimentos;
●Formula e comunica opiniões críticas cientificamente fundamentadas no

âmbito da ciência, tecnologia, sociedade e ambiente;
● Interage com tolerância e empatia, aceitando diferentes pontos de vista;
●Adequa o comportamento ao objetivo da aula, em atividades laboratoriais

e/ou de ensino à distância;
●Adota comportamentos que promovem a saúde e bem-estar nas suas

relações com o ambiente e a sociedade.

35% ✔ Participação oral e escrita;
✔ Grelhas de observação;
✔ Listas de verificação para diversos trabalhos

(trabalhos de investigação, relatório de atividades
laboratoriais/experimentais, trabalho de projeto,
etc).

RACIOCÍNIO
E

RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS

●Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas em contextos
científicos e do quotidiano;

●Analisa criticamente e reflete sobre a adequação do resultado obtido;
●Estabelece e avalia conjeturas após análise da informação;
●Realiza trabalho investigativo, prático e/ou experimental, de forma

autónoma e colaborativa.

35%


