
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

1º CICLO 

 

 

ANO LETIVO 2020-2021 

 

 

A
G

R
U

P
A

M
EN

TO
 D

E 
ES

C
O

LA
S 

M
A

R
TI

M
 D

E 
FR

EI
TA

S 

 

  



 

Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas 

2 

Critérios de Avaliação     1ºciclo 

 
 ÍNDICE 

 

  

 

1. Princípios orientadores……………………………………………………... 3 

      2. Finalidades ……………………………………………………………………. 4 

3. Momentos de avaliação…………………………………………………….. 4 

4. Intervenientes ……………………………………………………………….. 4 

5. Processos de recolha de informação …………………………………….. 4 

      6. Critérios de avaliação formativa e sumativa ………………………………. 

 

5 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas 

3 

Critérios de Avaliação     1ºciclo 

 

1. Princípios orientadores 

A avaliação no AEMF deve reger-se pelos seguintes princípios: transparência, melhoria da 

aprendizagem, integração curricular, positividade, diversificação. Para implementar 

estes princípios no agrupamento, propomos a seguinte operacionalização: 

Princípios Operacionalização 

 Princípio da transparência 

 

Devem ser conhecidos: critérios, finalidades, 

procedimentos, momentos, intervenientes e 

processos de recolha de informação; 

Princípio da melhoria da aprendizagem  A avaliação formativa deve ser a principal 

modalidade de avaliação a privilegiar no processo 

de ensino aprendizagem; 

 Princípio da integração curricular  As tarefas propostas aos alunos em sala de aula 

devem servir para aprender, ensinar e avaliar; 

 Princípio da positividade 

 

As tarefas de avaliação devem ocorrer em 

ambientes menos formais para que os alunos 

tenham oportunidade de mostrar o que sabem e o 

que são capazes de fazer; 

Princípio da diversificação 

 

Utilizar a triangulação no processo de recolha de 

informação. Esta triangulação implica a utilização 

de uma diversidade de processos de recolha de 

informação. A triangulação deve também ser 

alargada a diferentes intervenientes na avaliação 

tais como outros docentes, alunos e encarregados 

de educação. 
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2. Finalidades 

 Fazendo a avaliação pedagógica parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, é 

finalidade da avaliação pedagógica permitir que o Agrupamento de Escolas Martim de 

Freitas preste à comunidade um serviço educativo de elevada qualidade, dando uma 

resposta eficaz às diferentes necessidades, tendo em conta o caráter único e dinâmico da 

ESCOLA. Só assim poderemos contribuir para a escola ser uma escola de referência pela 

humanização, abertura à comunidade, inovação e qualidade do serviço educativo prestado. 

3. Momentos de avaliação 

Deverão ocorrer vários momentos formais de avaliação, por disciplina/área, por período, 

utilizando diferentes processos de recolha de informação estruturados (em conformidade 

com o grupo/turma ou grupo de ano) por período e utilizados para fins classificatórios. Estes 

processos de recolha deverão também ser utilizados para dar aos alunos e aos 

Encarregados de Educação feedback de qualidade, tendo em conta que a avaliação é um 

processo orientado para a inclusão dos alunos e para a autorregulação das aprendizagens. 

4. Intervenientes  

Sendo a avaliação um processo eminentemente pedagógico e bem articulado com o 

processo de ensino e aprendizagem, o professor é o principal responsável. Também os 

alunos devem ser participantes ativos e comprometidos em todo o processo de avaliação, 

através da autoavaliação e da avaliação entre pares. A autoavaliação deve ocorrer no final 

de cada tarefa de avaliação formativa, podendo ser utilizadas listas de verificação e/ou 

rubricas. A avaliação entre pares deverá ocorrer, sempre que se considere oportuna. 

Os Encarregados de Educação deverão acompanhar o processo de aprendizagem dos seus 

educandos, tomando conhecimento dos registos de avaliação formativa e sumativa. 

5. Processos de recolha de informação 

Na tabela dos critérios de avaliação formativa encontra-se uma grande diversidade de 

processos de recolha de informação: Observações informais; Formulação de questões; 

Produção de Textos (e.g. Relatórios, Sínteses, Comentários Breves); Apresentações; Testes 

(…) 

Para uma melhor interpretação e clareza do feedback dado serão elaboradas rubricas e 

listas de verificação conforme os diferentes processos de recolha de informação usados. 
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6. Critérios de avaliação formativa e 

sumativa  

Para a definição dos critérios, foi considerado 

o conceito de competência previsto no perfil 

do aluno à saída da escolaridade obrigatória. A formulação dos mesmos foi feita utilizando 

as áreas de competências do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória bem 

como as aprendizagens essenciais.   
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

 
Critérios de avaliação 

Áreas Curriculares 
Critérios Descritores de desempenho 

Processos de recolha de 
informação 

 
 
 
 
Todas as áreas 
curriculares 

 
. Utilização de linguagem e 
símbolos associados à disciplina 

.  Domina e interpreta códigos relativos à linguagem específica da 
disciplina 
. Utiliza linguagens verbais e não-verbais para significar e comunicar, 
recorrendo a gestos, sons, palavras, números e imagens 

•Testes  

• Observações informais  

• Formulação de questões 

• Produção de Textos (e.g. 

Relatórios,  

Sínteses, Comentários Breves)  

• Apresentações  

• Debates 

• Trabalho individual 

• Resolução de problemas 

 • Entrevista informal  

• Conceção e Produção de 

objetos  

• Tocar um Instrumento 

• Utilização de Equipamentos  

• Materiais digitais 

• Trabalho de Grupo/pares 

• Desempenho num jogo  

. Utilização de estratégias 
diversificadas para obter 
informação e comunicar  

. Pesquisa sobre matérias escolares e temas do seu interesse 

. Descreve, explica e justifica as suas ideias, procedimentos e 
raciocínios 
. É capaz de argumentar 
 

. Procura de respostas para novas 
situações analisando a informação 
e aplicando-a em contextos 
específicos 

 

.  Define e executa estratégias adequadas para responder às questões 
colocadas 
. Analisa criticamente as conclusões a que chega, reformulando, se 
necessário, as estratégias adotadas 
. Trabalha com recurso a materiais e conhecimentos técnicos, 
científicos e socioculturais 
 
 
 

. Desenvolvimento da sensibilidade 
estética e artística e consciência e 
domínio do corpo 
 

. Desenvolve ideias criativas e com sentido no contexto a que dizem 
respeito 
. Revela sentido estético e valoriza diferentes manifestações culturais. 
. Recorre à imaginação, desenvoltura e flexibilidade 

 . Adequação de comportamentos a 
contextos diversificados 
 

. Desenvolve e mantém relações diversas e positivas entre si e com os 
outros 
. Resolve problemas de natureza relacional de forma pacífica, com 

empatia 

. Trabalha em grupo/ pares de forma crítica e autónoma 
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 . Análise do seu conhecimento 
identificando pontos fortes e 
fragilidades 
 

. É confiante, resiliente e persistente, construindo caminhos 
personalizados de aprendizagem 
. É capaz de expressar as suas necessidades e de procurar as ajudas e 

apoios mais eficazes para alcançar os seus objetivos 

. Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social 

coletivo  

• Mapas concetuais 

• Portefólio/dossier portefólio 

• Listas de verificação 

 • Autoavaliação e 

heteroavaliação dos alunos 
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Critérios de avaliação  

Critérios 
Menções 

Classificatórias 
Perfis de desempenho 

 
. Utilização de linguagem e símbolos associados à 
disciplina 
 
 
. Utilização de estratégias diversificados para 
obter informação e comunicar  
 
 
. Procura de respostas para novas situações 
analisando a informação e aplicando-a em 
contextos específicos 
 
. Desenvolvimento da sensibilidade estética e 
artística e consciência e domínio do corpo 
 
. Adequação de comportamentos a contextos 
diversificados 
 
 
. Análise do seu conhecimento identificando 
pontos fortes e fragilidades 
 
 

Insuficiente 
 

O aluno revela muitas dificuldades/dificuldades ao nível da utilização de linguagem e símbolos associados à 
disciplina, e em comunicar. Não utiliza estratégias para obter informação e comunicar. Manifesta muitas 
dificuldades/dificuldades em procurar respostas a novas situações e aplicar informação em contextos 
específicos. Revela muitas dificuldades/dificuldades ao nível da apreciação estética e no domínio do corpo. 
Tem muitas dificuldades/dificuldades em adequar os comportamentos. Também demonstra muita 
dificuldade/dificuldade em analisar o seu próprio conhecimento. Tendo em conta o ano de escolaridade, o 
aluno poderá ter dificuldade em adquirir, de forma satisfatória, as competências necessárias a prosseguir o 
seu percurso escolar. 

Suficiente 
 

O aluno utiliza de forma satisfatória a linguagem e símbolos associados à disciplina. Utiliza de forma 
satisfatória estratégias para obter informação e comunicar. Manifesta alguma facilidade em procurar 
respostas a novas situações e aplicar informação em contextos específicos. Revela alguma sensibilidade ao 
nível da estética e do domínio do corpo. Adequa o comportamento com alguma facilidade. Manifesta 
alguma facilidade de analisar o seu próprio conhecimento. Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno 
demonstra poder adquirir, de forma satisfatória, as competências necessárias a prosseguir o seu percurso 
escolar. 

Bom 
 

O aluno utiliza com facilidade a linguagem e símbolos associados à disciplina. Utiliza bem estratégias para 
obter informação e comunicar. Manifesta facilidade em procurar respostas a novas situações e aplicar 
informação em contextos específicos. Revela sensibilidade ao nível da estética e do domínio do corpo.  
Adequa os comportamentos e consegue analisar o seu próprio conhecimento. Tendo em conta o ano de 
escolaridade, o aluno demonstra poder adquirir, com facilidade, as competências necessárias a prosseguir 
o seu percurso escolar. 
 

Muito Bom 
 

O aluno utiliza com muita facilidade a linguagem e símbolos associados à disciplina. Utiliza muito bem 
estratégias para obter informação e comunicar. Manifesta muita facilidade em procurar respostas a novas 
situações e aplicar informação em contextos específicos. Revela muita sensibilidade estética e bom 
domínio do corpo. Adequa conscientemente os comportamentos e consegue de forma clara analisar o seu 
próprio conhecimento. Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demonstra poder adquirir, com 
muita facilidade, as competências necessárias a prosseguir o seu percurso escolar. 
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