
    

Agrupamento de Escolas de Mirandela 
 

Critérios específicos de avaliação 

 

 

Departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Grupo do 1º Ano 

 

Critérios Específicos do 1º Ano de escolaridade 

 

2020/2021 

 

 

A avaliação deve assumir um caráter essencialmente formativo e contínuo, através de uma reflexão sistemática baseada no feedback do professor. 

Pretende-se com este processo de ensino e aprendizagem desenvolver as aprendizagens específicas que permitam aos alunos atingir competências e valores essenciais no 

seu relacionamento com o meio que os rodeiam. As competências são combinações complexas de conhecimentos, capacidades e atitudes, agrupadas em diversas áreas (A, B, 

C, D, E, F, G, H e J ) consoante a sua especificidade. Os valores (a, b, c, d, e) são entendidos como orientações segundo as quais determinadas crenças, comportamentos e 

ações são definidos como adequados e desejáveis.  

O perfil do aluno, bem como as respetivas competências, áreas de competências, descritores, aprendizagens específicas e valores encontram-se definidos nos critérios gerais 

de avaliação. Do mesmo modo, as aprendizagens essenciais abordadas figuram nos respetivos documentos curriculares. 

 
  



    

Agrupamento de Escolas de Mirandela 
 

Critérios específicos de avaliação 

 

Departamento: 1ºCiclo ANO LETIVO 2020/2021 

Ciclo/Curso: 1ºCiclo Grupo de Recrutamento: 110 

Disciplina: Português Ano de Escolaridade: 1.ºano 
 

Dimensões 1 Parâmetros Instrumentos e Técnicas Ponderação 

Conhecimentos 
e Capacidades 

70% 
 
 

 
- Escuta para interagir. (A,B,G,I,J) 
-Identifica a informação essencial. (A,B,D,E,H) 
- Exprime opiniões, partilhando ideias e sentimentos. (A,B,E,F,H) 
- Respeitador da diferença do outro. (A,B,C,I,J) 
- Manifesta interesse, face às obras ouvidas/lidas e faz apreciações. (A,B,D,E,F) 
- Desenvolve a sua consciência linguística, consolidando a capacidade de reflexão 
sobre o domínio das regras (A,B,C,D,G) 
 

- Grelhas de Observação GO 15% 

-Avaliação formativa oral 
e/ou escrita AF 30% 

- Dossier do Aluno DA 15% 

- Trabalho Individual TI 25% 

- Trabalho Colaborativo: 
- Trabalho a Pares 

- Trabalho em Grupo 
TC 15% 

Atitudes 
30% 

- É pontual e assíduo. (D,E,F,G) 
- Cumpre os prazos estabelecidos para a realização das tarefas. (B,C,D,E,F) 
- Colabora e participa na aula. (A,B,E,F.I) 
- Autoavalia o seu desempenho. (D,E,F,G) 
- Está atento nas aulas. (B,C,D,E,F) 
- Realiza as tarefas propostas. (A,B,C,D,F,G,H,I) 
- Revela um comportamento adequado respeitando e cumprindo regras  de 
convivência e de trabalho. (D,E,F,G) 
- Revela consciência cívica e respeito pelo outro e pela escola. (E,F,G,J)  

- Assiduidade e pontualidade (AP) 30% 

 

- Registos de autoavaliação (RA) 10% 

- Grelhas de observação de 
comportamentos, empenho 

e  
colaboração nas atividades 

(GC) 60% 

1 Tal como definidos no Perfil do Aluno à Saída do Ensino Obrigatório     

As atividades desenvolvidas nos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) e na área disciplinar de Cidadania e Desenvolvimento procuram desenvolver aprendizagens específicas e essenciais 
de uma forma transversal, mobilizando para o efeito a participação de várias disciplinas. A avaliação do desempenho dos alunos deve ser feita ao nível das várias disciplinas mobilizadas. Assim, 
a planificação dessas atividades deve definir a forma como a avaliação dos alunos vai ser implementada em cada uma das disciplinas participantes, aplicando os parâmetros, instrumentos e 
técnicas de avaliação descritos nos respetivos critérios específicos de avaliação. 
 

A classificação final de cada período deverá ser feita com base na soma ponderada das médias aritméticas dos elementos de avaliação, registados desde o início do ano letivo, de acordo com a 
equação seguinte: 

Classificação = (Conhecimentos e capacidades) *70% + (Atitudes)*30% 
Classificação = (GO*15% + AF*30% + DA*15% + TI+25% + TC*15%)*70% + (AP*30% + RA*10% + GC*60%)*30% 

Estes critérios serão aplicados em qualquer tipologia de ensino: regime presencial, misto ou não presencial. 

Aprovado em Conselho Pedagógico em 26 /10 /2020  



    

Agrupamento de Escolas de Mirandela 
 

Critérios específicos de avaliação 

 

 
 

 
Dimensões 1 Parâmetros Instrumentos e Técnicas Ponderação 

Conhecimentos e 
Capacidades 

70% 
 
 

- Compreende os números até à centena, formas de representação  e relações entre 
eles. (A,B,G,I,J) 
- Compreende o significado da adição e da subtração e o modo como elas  se 
relacionam entre si. (A,B,C,D,G) 
- Calcula e faz estimativas plausíveis. (C,D,F,H,I) 
- Analisa as características e propriedades de formas geométricas bidimensionais. 
(A,B,C,D,G,J 
- Compreende os atributos dos objetos. (A,B,C,D,G) 
- Recolhe, organiza e representa dados qualitativos e quantitativos utilizando 
diferentes representações. (A,F,G,I,J) 
- Interpreta a informação representada. (A,B,C,I,J) 
- Exprime, oralmente e por escrito, raciocínios, procedimentos e resultados baseando-
se nos dados recolhidos e tratados. (C,D,E,F,G,I,J 
- Comunica o seu pensamento matemático de forma coerente e reflete sobre as 
estratégias usadas pelos outros. (A,B,C,D,G) 

- Grelhas de Observação GO 15% 

-Avaliação formativa oral 
e/ou escrita AF 30% 

- Dossier do Aluno DA 15% 

- Trabalho Individual TI 25% 

- Trabalho Colaborativo: 
- Trabalho a Pares 

- Trabalho em Grupo 
TC 15% 

Atitudes 
30% 

- É pontual e assíduo. (D,E,F,G) 
- Cumpre os prazos estabelecidos para a realização das tarefas. (B,C,D,E,F) 
- Colabora e participa na aula. (A,B,E,F.I) 
- Autoavalia o seu desempenho. (D,E,F,G) 
- Está atento nas aulas. (B,C,D,E,F) 
- Realiza as tarefas propostas. (A,B,C,D,F,G,H,I) 
- Revela um comportamento adequado respeitando e cumprindo regras  de 
convivência e de trabalho. (D,E,F,G) 
- Revela consciência cívica e respeito pelo outro e pela escola. (E,F,G,J)  

- Assiduidade e pontualidade (AP) 30% 

 
- Registos de autoavaliação (RA) 10% 

- Grelhas de observação de 
comportamentos, empenho 

e  
colaboração nas atividades 

(GC) 60% 

 
1 Tal como definidos no Perfil do Aluno à Saída do Ensino Obrigatório     

Departamento: 1ºCiclo ANO LETIVO 2020/2021 

Ciclo/Curso: 1ºCiclo Grupo de Recrutamento: 110 

Disciplina: Matemática Ano de Escolaridade: 1.ºano 



    

Agrupamento de Escolas de Mirandela 
 

Critérios específicos de avaliação 

 
 
As atividades desenvolvidas nos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) e na área disciplinar de Cidadania e Desenvolvimento procuram desenvolver aprendizagens 
específicas e essenciais de uma forma transversal, mobilizando para o efeito a participação de várias disciplinas. A avaliação do desempenho dos alunos deve ser feita ao nível 
das várias disciplinas mobilizadas. Assim, a planificação dessas atividades deve definir a forma como a avaliação dos alunos vai ser implementada em cada uma das disciplinas 
participantes, aplicando os parâmetros, instrumentos e técnicas de avaliação descritos nos respetivos critérios específicos de avaliação. 
 
A classificação final de cada período deverá ser feita com base na soma ponderada das médias aritméticas dos elementos de avaliação, registados desde o início do ano letivo, 
de acordo com a equação seguinte: 

Classificação = (Conhecimentos e capacidades)*70% + (Atitudes)*30% 
 

Classificação = (GO*15% + AF*30% + DA*15% + TI+25% + TC*15%)*70% + (AP*30% + RA*10% + GC*60%)*30% 
 
Estes critérios serão aplicados em qualquer tipologia de ensino: regime presencial, misto ou não presencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico em 26 /10 /2020  

 
  



    

Agrupamento de Escolas de Mirandela 
 

Critérios específicos de avaliação 

 
 

 

 
Dimensões 1 Parâmetros Instrumentos e Técnicas Ponderação 

Conhecimentos e 
Capacidades 

70% 
 
 

- Conhece datas e factos significativos da sua história individual e familiar.(A,B,G,I,J) 
- Estabelece relações de parentesco e relaciona as atividades exercidas por alguns 
membros  da comunidade familiar. (A,B,D,E,H) 
- Associa os principais símbolos nacionais. (A,B,E,F,H) 
- Identifica situações e comportamentos de risco para a saúde e segurança. (A,C,D,J) 
- Conhece e aplica rotinas de higiene pessoal, alimentar, do vestuário e dos espaços de 
uso coletivo. (A,B,C,I,J) 
- Identifica elementos da natureza. (A,C,D,J) 
- Sabe manusear materiais e objetos do quotidiano. (C,D,E,F,G,I,J) 
- Identifica as propriedades de diferentes materiais, utilizando o método experimental. 
(A,B,C,D,G) 
- Desenha mapas e itinerários simples de espaços do seu quotidiano, relacionando-os 
com as suas funções. (B,E,F,G) 
 

- Grelhas de Observação GO 15% 

-Avaliação formativa oral 
e/ou escrita AF 30% 

- Dossier do Aluno DA 15% 

- Trabalho Individual TI 25% 

- Trabalho Colaborativo: 
- Trabalho a Pares 

- Trabalho em Grupo 
TC 15% 

Atitudes 
30% 

- É pontual e assíduo. (D,E,F,G) 
- Cumpre os prazos estabelecidos para a realização das tarefas. (B,C,D,E,F) 
- Colabora e participa na aula. (A,B,E,F.I) 
- Autoavalia o seu desempenho. (D,E,F,G) 
- Está atento nas aulas. (B,C,D,E,F) 
- Realiza as tarefas propostas. (A,B,C,D,F,G,H,I) 
- Revela um comportamento adequado respeitando e cumprindo regras  de 
convivência e de trabalho. (D,E,F,G) 
- Revela consciência cívica e respeito pelo outro e pela escola. (E,F,G,J)  

- Assiduidade e pontualidade (AP) 30% 

 
- Registos de autoavaliação (RA) 10% 

- Grelhas de observação de 
comportamentos, empenho 

e  
colaboração nas atividades 

(GC) 60% 

1 Tal como definidos no Perfil do Aluno à Saída do Ensino Obrigatório     
 

 

Departamento: 1ºCiclo ANO LETIVO 2020/2021 

Ciclo/Curso: 1ºCiclo Grupo de Recrutamento: 110 

Disciplina: Estudo do Meio Ano de Escolaridade: 1.ºano 



    

Agrupamento de Escolas de Mirandela 
 

Critérios específicos de avaliação 

 
As atividades desenvolvidas nos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) e na área disciplinar de Cidadania e Desenvolvimento procuram desenvolver aprendizagens específicas e essenciais 
de uma forma transversal, mobilizando para o efeito a participação de várias disciplinas. A avaliação do desempenho dos alunos deve ser feita ao nível das várias disciplinas mobilizadas. Assim, 
a planificação dessas atividades deve definir a forma como a avaliação dos alunos vai ser implementada em cada uma das disciplinas participantes, aplicando os parâmetros, instrumentos e 
técnicas de avaliação descritos nos respetivos critérios específicos de avaliação. 
 

A classificação final de cada período deverá ser feita com base na soma ponderada das médias aritméticas dos elementos de avaliação, registados desde o início do ano letivo, de acordo com a 
equação seguinte: 

Classificação = (Conhecimentos e capacidades)*70% + (Atitudes)*30% 
 

Classificação = (GO*15% + AF*30% + DA*15% + TI+25% + TC*15%)*70% + (AP*30% + RA*10% + GC*60%)*30% 
 

Estes critérios serão aplicados em qualquer tipologia de ensino: regime presencial, misto ou não presencial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico em 26 /10 /2020  

 
 



    

Agrupamento de Escolas de Mirandela 
 

Critérios específicos de avaliação 

 
 

 
 

Dimensões 1 Parâmetros Instrumentos e Técnicas Ponderação 

Conhecimentos e Capacidades 
70% 

 
 

- Realiza ações motoras com aparelhos portáteis seguindo combinações de 
movimentos. (B,C,D,E,F,G,I,J) 
- Realiza habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo 
em aparelhos, encadeando e ou combinando as ações com fluidez e 
harmonia de movimento. (A,B,E,F,H) 
- 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. (A,B,E,F,H) 

- Grelhas de Observação GO 15% 

-Avaliação formativa oral 
e/ou escrita AF 30% 

- Dossier do Aluno DA 15% 

- Trabalho Individual TI 25% 

- Trabalho Colaborativo: 
- Trabalho a Pares 

- Trabalho em Grupo 
TC 15% 

Atitudes 
30% 

- É pontual e assíduo. (D,E,F,G) 
- Cumpre os prazos estabelecidos para a realização das tarefas. 
(B,C,D,E,F) 
- Colabora e participa na aula. (A,B,E,F.I) 
- Autoavalia o seu desempenho. (D,E,F,G) 
- Está atento nas aulas. (B,C,D,E,F) 
- Realiza as tarefas propostas. (A,B,C,D,F,G,H,I) 
- Revela um comportamento adequado respeitando e cumprindo regras  
de convivência e de trabalho. (D,E,F,G) 
- Revela consciência cívica e respeito pelo outro e pela escola. (E,F,G,J)  

 
 

- Assiduidade e 
pontualidade 

(AP) 30% 

 

- Registos de autoavaliação (RA) 10% 

- Grelhas de observação de 
comportamentos, empenho 

e  
colaboração nas atividades 

(GC) 60% 

1 Tal como definidos no Perfil do Aluno à Saída do Ensino Obrigatório     

 
  

Departamento: 1ºCiclo ANO LETIVO 2020/2021 

Ciclo/Curso: 1ºCiclo Grupo de Recrutamento: 110 

Disciplina: Educação Física Ano de Escolaridade: 1.ºano 



    

Agrupamento de Escolas de Mirandela 
 

Critérios específicos de avaliação 

 
As atividades desenvolvidas nos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) e na área disciplinar de Cidadania e Desenvolvimento procuram desenvolver aprendizagens específicas e essenciais 
de uma forma transversal, mobilizando para o efeito a participação de várias disciplinas. A avaliação do desempenho dos alunos deve ser feita ao nível das várias disciplinas mobilizadas. Assim, 
a planificação dessas atividades deve definir a forma como a avaliação dos alunos vai ser implementada em cada uma das disciplinas participantes, aplicando os parâmetros, instrumentos e 
técnicas de avaliação descritos nos respetivos critérios específicos de avaliação. 
 

A classificação final de cada período deverá ser feita com base na soma ponderada das médias aritméticas dos elementos de avaliação, registados desde o início do ano letivo, de acordo com a 
equação seguinte: 

Classificação = (Conhecimentos e capacidades)*70% + (Atitudes)*30% 
 

Classificação = (GO*15% + AF*30% + DA*15% + TI+25% + TC*15%)*70% + (AP*30% + RA*10% + GC*60%)*30% 
 

Estes critérios serão aplicados em qualquer tipologia de ensino: regime presencial, misto ou não presencial. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico em 26 /10 /2020  

 



    

Agrupamento de Escolas de Mirandela 
 

Critérios específicos de avaliação 

 
 
 

 
 

Departamento: 1º ciclo ANO LETIVO 2020/2021 

Ciclo/Curso: 1º ciclo Grupo de Recrutamento: 110 
Disciplina: Educação Artística Ano de Escolaridade: 1.º ano 

 

Dimensões 1 Parâmetros Instrumentos e Técnicas 
Ponderaçã

o 

Conhecimentos 
e Capacidades 

70% 
 
 

- Apropria-se e reflete sobre as artes que representam o mundo real e imaginário. (A,B,G,I,J) 
-Interpreta e comunica no âmbito das artes visuais. (A,C,D,J) 
- Experimenta e aplica técnicas e materiais com criatividade. (C,D,F,H,I) 
- Identifica diferentes estilos e géneros convencionais de teatro exprimindo a sua opinião. 
(A,B,G,I,J) 
- Distingue, pela experimentação e pela reflexão, jogo dramático, improvisação e 
representação. (A,B,G,I,J) 
- Exprime opiniões pessoais. (A,B,D,E,H) 
- Explora as possibilidades motoras e expressivas do corpo e da voz. (B,C,D,E,F) 
- Distingue e utiliza diferentes possibilidades de movimentação do corpo e diferentes formas de 
ocupar o espaço. (A,B,C,D,G) 
- Reconhece os efeitos benéficos (hábitos de vida saudável, melhoria da autoestima…) e o valor 
do desempenho artístico. (A,B,G,H,I,J) 
- Recria e constrói sequências de movimentos a partir de diferentes temáticas e situações. 
(A,C,D,H,J) 

- Grelhas de Observação GO 15% 

-Avaliação formativa 
oral e/ou escrita AF 30% 

- Dossier do Aluno DA 15% 

- Trabalho Individual TI 25% 

- Trabalho Colaborativo: 
- Trabalho a Pares 

- Trabalho em Grupo 

TC 15% 

Atitudes 
30% 

- É pontual e assíduo. (D,E,F,G) 
- Cumpre os prazos estabelecidos para a realização das tarefas. (B,C,D,E,F) 
- Colabora e participa na aula. (A,B,E,F.I) 
- Autoavalia o seu desempenho. (D,E,F,G) 
- Está atento nas aulas. (B,C,D,E,F) 
- Realiza as tarefas propostas. (A,B,C,D,F,G,H,I) 
- Revela um comportamento adequado respeitando e cumprindo regras  de convivência e de 
trabalho. (D,E,F,G) 
- Revela consciência cívica e respeito pelo outro e pela escola. (E,F,G,J)  

- Assiduidade e 
pontualidade 

(AP) 30% 

 

- Registos de 
autoavaliação 

(RA) 10% 

- Grelhas de observação 
de comportamentos, 

empenho e  
colaboração nas 

atividades 

(GC) 60% 

1 Tal como definidos no Perfil do Aluno à Saída do Ensino Obrigatório     

 



    

Agrupamento de Escolas de Mirandela 
 

Critérios específicos de avaliação 

 
As atividades desenvolvidas nos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) e na área disciplinar de Cidadania e Desenvolvimento procuram desenvolver aprendizagens específicas e essenciais 
de uma forma transversal, mobilizando para o efeito a participação de várias disciplinas. A avaliação do desempenho dos alunos deve ser feita ao nível das várias disciplinas mobilizadas. Assim, 
a planificação dessas atividades deve definir a forma como a avaliação dos alunos vai ser implementada em cada uma das disciplinas participantes, aplicando os parâmetros, instrumentos e 
técnicas de avaliação descritos nos respetivos critérios específicos de avaliação. 
 

A classificação final de cada período deverá ser feita com base na soma ponderada das médias aritméticas dos elementos de avaliação, registados desde o início do ano letivo, de acordo com a 
equação seguinte: 

Classificação = (Conhecimentos e capacidades)*70% + (Atitudes)*30% 
 

Classificação = (GO*15% + AF*30% + DA*15% + TI+25% + TC*15%)*70% + (AP*30% + RA*10% + GC*60%)*30% 
 

Estes critérios serão aplicados em qualquer tipologia de ensino: regime presencial, misto ou não presencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico em 26 /10 /2020  

 

 

 

 

 

 



    

Agrupamento de Escolas de Mirandela 
 

Critérios específicos de avaliação 

 
 

 

 

Departamento: 1º ciclo ANO LETIVO 2020/2021 

Ciclo/Curso: 1º ciclo Grupo de Recrutamento: 110 

Disciplina: Cidadania e Desenvolvimento Ano de Escolaridade: 1.º ano  
 

 

Dimensões 1 Parâmetros Instrumentos e Técnicas Ponderação 

Conhecimentos e 
Capacidades 

70% 

- Toma consciência pessoal/individual e social/coletiva. Reconhece regras de 
convivência social (respeito, compreensão, aceitação…). (A,B,G,I,J) 
- Adquire noção do corpo e da sexualidade. (A,B,E,F,H) 
- Reconhece a importância da valorização do corpo. (A,B,D,E,H) 
- Adquire a noção de família. (B,C,D,E,F) 
- Distingue as diferenças de género. (A,B,E,F,H) 
 

- Grelhas de Observação GO 15% 

-Avaliação formativa oral 
e/ou escrita AF 30% 

- Dossier do Aluno DA 15% 

- Trabalho Individual TI 25% 

- Trabalho Colaborativo: 
- Trabalho a Pares 

- Trabalho em Grupo 
TC 15% 

Atitudes 
30% 

- É pontual e assíduo. (D,E,F,G) 
- Cumpre os prazos estabelecidos para a realização das tarefas. (B,C,D,E,F) 
- Colabora e participa na aula. (A,B,E,F.I) 
- Autoavalia o seu desempenho. (D,E,F,G) 
- Está atento nas aulas. (B,C,D,E,F) 
- Realiza as tarefas propostas. (A,B,C,D,F,G,H,I) 
- Revela um comportamento adequado respeitando e cumprindo regras  
de convivência e de trabalho. (D,E,F,G) 
- Revela consciência cívica e respeito pelo outro e pela escola. (E,F,G,J)  

 

- Assiduidade e 
pontualidade 

(AP) 30% 

 

- Registos de autoavaliação (RA) 10% 

- Grelhas de observação de 
comportamentos, 

empenho e  
colaboração nas atividades 

(GC) 60% 

1 Tal como definidos no Perfil do Aluno à Saída do Ensino Obrigatório     

  



    

Agrupamento de Escolas de Mirandela 
 

Critérios específicos de avaliação 

 
As atividades desenvolvidas nos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) e na área disciplinar de Cidadania e Desenvolvimento procuram desenvolver aprendizagens específicas e essenciais 
de uma forma transversal, mobilizando para o efeito a participação de várias disciplinas. A avaliação do desempenho dos alunos deve ser feita ao nível das várias disciplinas mobilizadas. Assim, 
a planificação dessas atividades deve definir a forma como a avaliação dos alunos vai ser implementada em cada uma das disciplinas participantes, aplicando os parâmetros, instrumentos e 
técnicas de avaliação descritos nos respetivos critérios específicos de avaliação. 
 

A classificação final de cada período deverá ser feita com base na soma ponderada das médias aritméticas dos elementos de avaliação, registados desde o início do ano letivo, de acordo com a 
equação seguinte: 

Classificação = (Conhecimentos e capacidades) *70% + (Atitudes)*30% 
 

Classificação = (GO*15% + AF*30% + DA*15% + TI+25% + TC*15%)*70% + (AP*30% + RA*10% + GC*60%)*30% 
 

Estes critérios serão aplicados em qualquer tipologia de ensino: regime presencial, misto ou não presencial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico em 26 /10 /2020  

 

 

 

 


