
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
5.º ANO - PORTUGUÊS

Domínios Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil 
dos alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 
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• ORALIDADE

Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta 

e registá-la por meio de técnicas diversas; 

 Planificar, produzir e avaliar textos orais com diferentes 

finalidades; 

 intervir, com dúvidas e questões, em interações com diversos graus 

de formalidade, com respeito por regras de uso da palavra;  

Preparar apresentações orais (exposição, reconto, tomada de 

posição) individualmente ou após discussão de diferentes pontos de 

vista;  

Captar e manter a atenção da audiência (postura corporal, 

expressão facial, clareza, volume e tom de voz);  

Progredir na coesão textual: concordância; tempos verbais e 
advérbios; variação das anáforas; uso de conectores frásicos e 
textuais mais frequentes; 

• Comunicador (A,
B, D, E, H)

• Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado (A, B,
G, I, J)

• Sistematizador/
organizador (A, B,
C, I, J)

• Respeitador da
diferença/ do
outro (A, B, E, F, H)

• Participativo/
colaborador (B, C,
D, E, F)

Regime 
Presencial / 

Misto: 
Total - 85 % 

Parcial: 80% 
desempenho 

escrito; 

20% trabalho em 
aula. 

Regime Não 
presencial: 
Total - 80% 

Parcial: 60% 
desempenho 

escrito; 

40% trabalho 
em aula. 

Regime Presencial / Misto 
/ Não presencial: 

- Fichas de Avaliação; 
- Fichas de trabalho; 
- Produções escritas; 
- Trabalhos de casa; 
- Trabalhos 

individuais/grupo; 
- Participação oral; 
- Apresentações orais; 
- Registos estruturados 

de observação. 

Domínios Aprendizagens essenciais: Descritores do Perfil Ponderação Instrumentos de 
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• LEITURA

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma;  
Ler textos com características narrativas e expositivas, associados a 
finalidades lúdicas, estéticas e informativas;  
Distinguir nos textos características do verbete de enciclopédia, da 
entrevista, do anúncio publicitário, da notícia e da carta formal em 
diversos suportes (estruturação, finalidade);  
Explicitar o sentido global de um texto; 
Fazer inferências, justificando-as;  
Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista; 
Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e 
subpartes);  
Compreender a utilização de recursos expressivos para a 
construção de sentido do texto;  
Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação 

• EDUCAÇÃO LITERÁRIA

Ler integralmente, no mínimo, um livro de poemas infantojuvenil, 
quatro poemas, duas lendas, três contos de autor, um texto 
dramático, da literatura para a infância, de adaptações de clássicos 
e da tradição popular;  
Interpretar o texto em função do género literário;  
Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto 
narrativo: personagens, narrador, contexto temporal e espacial, 
ação; 

• Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado (A, B,
G, I, J)

• Sistematizador/
organizador (A, B,
C, I, J)

• Leitor (A, B, C, D,
F, H, I)

• Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado (A, B,
G, I, J)

• Indagador/
Investigador (C, D,
F, H, I)

Domínios Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil dos 
alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 
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Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos textos 
literários (designadamente, onomatopeia, personificação, 
comparação);  
Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são 
representados nas obras lidas e compará-lo com outras 
manifestações artísticas (música, pintura, escultura, cinema, …);  
Valorizar a diversidade cultural patente nos textos; 
Fazer declamações e representações teatrais;  
Desenvolver um projeto individual de leitura que integre 
explicitação de objetivos de leitura pessoais e comparação de temas 
comuns em livros, em géneros e em manifestações artísticas 
diferentes; 

• ESCRITA
•  
Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua 
hierarquização;  
Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 
finalidades e géneros textuais; 
Integrar na narração os elementos que circunscrevem o 
acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear da ação, o 
desenvolvimento e a conclusão, com recurso a vários conectores de 
tempo, de causa, de explicação e de contraste;  
Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o 
género textual que convém à finalidade comunicativa; escrever 
textos em que se defenda uma posição com argumentos e 
conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de 
diferentes pontos de vista; 

• Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado (A, B, G, I,
J)

• Indagador/
Investigador (C, D, F,
H, I)

• Criativo (A, C, D, J)
• Responsável/

autónomo (C, D, E, F,
G, I, J)

• Comunicador (A, B,
D, E, H)

• Leitor (A, B, C, D, F,
H, I)

• Crítico/Analítico (A,
B, C, D, G)

• Sistematizador/
organizador (A, B, C,
I, J)

• Criativo (A, C, D, J)
• Comunicador (A, B,

D, E, H)
• Responsável/

autónomo (C, D, E, F,
G, I, J)

• Respeitador da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)

Participativo/ 
colaborador (B, C, D, E, F) 
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Domínios Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil 
dos alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 
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• GRAMÁTICA
Conhecer a conjugação de verbos regulares e irregulares nos 
modos indicativo e conjuntivo (presente, pretérito imperfeito);  
Sistematizar paradigmas de flexão nominal e adjetival;  
Identificar a classe/subclasse das palavras: advérbio, verbo 
principal e verbo auxiliar; 
Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções 
sintáticas: sujeito (simples e composto), vocativo, predicado; 
complemento (direto e indireto);  
Identificar o valor de conectores de tempo, de causa, de 
explicação, de contraste;  
Aplicar regras de utilização do pronome pessoal átono em frases 
negativas;  
Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, 
radical e afixos), com diversas finalidades (deduzir significados, 
integrar na classe gramatical, formar famílias de palavras);  
Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação;  
Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade. 

• Questionador (A, F,
G, I, J)

• Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado (A, B, G,
I, J)

• Sistematizador/
organizador (A, B, C,
I, J)

Domínios Aprendizagens essenciais: 
Atitudes 

Descritores do Perfil 
dos alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 
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• COMPORTAMENTO:

− Ser mediador de conflitos. 
− Evidenciar relações interpessoais. 
− Cumprir com as regras de conduta. 
− Respeitar os outros. 

• SENTIDO DE RESPONSABILIDADE:

− Demonstrar empenho pelas atividades propostas. 
− Ser assíduo.  
− Ser pontual. 
− Fazer-se acompanhar do material necessário para 

a aula e utilizá-lo convenientemente. 
− Realizar as tarefas e os trabalhos de casa em 

tempo útil. 

• PARTICIPAÇÃO:

− Revelar autonomia. 
− Intervir oportunamente em sala de aula. 
− Cooperar com os outros. 

• EMPENHO NAS ATIVIDADES.

• Participativo /
colaborador
(B,C,D,E,F) (b,d)

• Respeitador da
diferença / do
outro
(A,B,E,F,H)

• Responsável /
autónomo
(C,D,E,F,G,I,J)
(a,c)

• Cuidador de si e
do outro
(B,E,F,G) (d,e)

Regime 
presencial / 

misto: 
Total 

 

- 15% 

Regime não 
presencial: 
Total - 20% 

PARCIAL: 
Comportamento: 
25% 

Sentido de 
responsabilidade: 
30%: 
-assiduidade (2%) 
-pontualidade 
(3%) 
-cumprimento da 
realização das 
tarefas e 
trabalhos de casa 
(20%) 
-material (5%) 

Participação: 
15% 

Empenho nas 
atividades: 30% 

Regime presencial / misto 
/ não presencial: 

• Registos Plataforma
E-schooling;

• Registos estruturados
de observação;

• Auto e
heteroavaliação.
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PERFIL DO ALUNO 
ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DO ALUNO 
 

A. Linguagem e textos 
B. Informação e comunicação 
C. Raciocínio e resolução de problemas 
D. Pensamento crítico e pensamento criativo 
E. Relacionamento interpessoal 
F. Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G. Bem-estar, saúde e ambiente 
H. Sensibilidade estética e artística 
I. Saber científico, técnico e tecnológico 
J. Consciência e domínio do corpo. 

 

VALORES 
 

a) Responsabilidade e integridade 
b) Excelência e exigência 
c) Curiosidade, reflexão e inovação 
d) Cidadania e participação 
e) Liberdade 
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Domínios Aprendizagens essenciais:
Conhecimentos e Capacidades
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     Compreensão oral 

Identificar palavras e expressões em canções e 

textos áudio/audiovisuais; entender pedidos que 

lhe são dirigidos, perguntas que lhe são feitas e 

informações que lhe são dadas; identificar a ideia 

global de pequenos textos orais; seguir conversas 

sobre assuntos que lhe são familiares, articuladas 

de forma lenta, clara e pausada. 

Compreensão escrita 

Seguir instruções elementares; reconhecer 
informação que lhe é familiar em anúncios/avisos; 
compreender mensagens curtas e simples (postais, 
mensagens de texto, post/tweets
sobre assuntos do seu interesse; desenvolver a 
literacia, entendendo textos simplificados de 
leitura extensiva com vocabulário
frases e pequenos textos em voz alta.
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Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil dos 
alunos 

Ponderação

Identificar palavras e expressões em canções e 

áudio/audiovisuais; entender pedidos que 

lhe são dirigidos, perguntas que lhe são feitas e 

informações que lhe são dadas; identificar a ideia 

seguir conversas 

sobre assuntos que lhe são familiares, articuladas 

Seguir instruções elementares; reconhecer 
informação que lhe é familiar em anúncios/avisos; 
compreender mensagens curtas e simples (postais, 

post/tweets, blogs, emails) 
sse; desenvolver a 

literacia, entendendo textos simplificados de 
leitura extensiva com vocabulário familiar, lendo 
frases e pequenos textos em voz alta. 

 

 
Criativo (A, C, D,J) 

 

Regime 

Presencial / Misto

 

Interação / 

Produção 

Oral 

- 10% 
 

 

 

Regime Não 

presencial 

 

Interação / 

Produção 

Oral 

- 10% 
 

Ponderação Instrumentos de Avaliação 

Presencial / Misto 

Interação / 

Interação / 

 

Regime 
presencial/misto 
 Avaliação 

formal da 

oralidade 

 Registos focalizados 

de: 

- Participação na aula 

- Apresentações orais 

- Dramatizações 

 

Regime não presencial 
 Avaliação 

formal da 

oralidade 

 Registos 

focalizadosde: 

- Participação nas 

sessões síncronas 

- Apresentações orais 
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Domínios Aprendizagens essenciais:
Conhecimentos e Capacidades

  

 

Compreensão escrita 

Seguir instruções elementares; reconhecer 
informação que lhe é familiar em anúncios/avisos; 
compreender mensagens curtas e simples (postais, 
mensagens de texto, post/tweets
sobre assuntos do seu interesse; desenvolver a 
literacia, entendendo textos simplificados de leitura 
extensiva com vocabulário familiar, lendo frases e 
pequenos textos em voz alta. 

Interação oral 

Pedir e dar informações sobre identificação pessoal; 

formular perguntas e respostas sobre assuntos que 

lhe são familiares; fazer sugestões e convites 

simples; interagir de forma simples; participar numa 

conversa simples sobre temas básicos e factuais para 

satisfazer necessidades imediatas.

Interação escrita 

Preencher um formulário (online 

papel) simples com informação pessoal e 

preferências pessoais básicas; pedir e dar 

informação pessoal de forma simples; pedir e dar 

informação sobre gostos e preferências de uma 

forma simples; responder a um 

mensagem de forma simples. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
 INGLÊS – 5.º Ano 

Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil dos 
alunos 

Ponderação

Seguir instruções elementares; reconhecer 
informação que lhe é familiar em anúncios/avisos; 
compreender mensagens curtas e simples (postais, 

post/tweets, blogs, emails) 
sobre assuntos do seu interesse; desenvolver a 

entendendo textos simplificados de leitura 
familiar, lendo frases e 

Pedir e dar informações sobre identificação pessoal; 

formular perguntas e respostas sobre assuntos que 

es; fazer sugestões e convites 

simples; interagir de forma simples; participar numa 

conversa simples sobre temas básicos e factuais para 

satisfazer necessidades imediatas. 

online ou em formato 

nformação pessoal e 

preferências pessoais básicas; pedir e dar 

informação pessoal de forma simples; pedir e dar 

informação sobre gostos e preferências de uma 

forma simples; responder a um email, chat ou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagador/ Investigador (C, D, 

F, H, I) 

 

Compreensão Oral 

e Compreensão 

Escrita, Interação 

Escrita e Produção 

Escrita 

Leitura 

Desempenho em 

aula 

Produções Escritas 

– 

Regime 
presencial/misto:

TOTAl 85 % 

Regime não presencial: 
TOTAL 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 

Compreensão Oral 

e Compreensão 

Escrita, Interação 

Escrita e Produção 

Escrita - 70% 

Leitura – 5% 

Desempenho em 

 – 10% 

Produções Escritas 

 5% 

Regime 
presencial/misto:  

TOTAl 85 %  
 

não presencial: 
TOTAL 80% 

Regime 
presencial/misto: 

- Provas de avaliação 

escrita 

- Produções Escritas 

- Registos 

focalizados 

- Cumprimento dos 

trabalhos de casa 

 

 

 
Regime não 
presencial: 

- Provas de 

avaliação escrita / 

Formulários 

- Registos 

focalizados 

- Cumprimento dos 

trabalhos de casa 
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Domínios Aprendizagens essenciais:
Conhecimentos e Capacidades

 

Produção oral 

Articular sons da língua inglesa não existentes na 

língua materna; pronunciar, com 

expressões e frases familiares; exprimir gostos e 

preferências pessoais, utilizando frases simples; 

descrever aspetos simples do seu dia a dia, 

utilizando frases simples; fazer descrições simples 

de um objeto ou imagem, utilizando expressões

comuns; falar/fazer apresentações sobre alguns 

temas trabalhados previamente. 

Produção escrita 
Descrever-se a si e à família; redigir mensagens e 
notas pessoais; redigir postais e convites; escrever 
sobre as suas preferências, utilizando expressões e 
frases simples, justificando-as usando o conector 
because; descrever uma imagem usando 
is/there are. 
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Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil dos 
alunos 

Ponderação

Articular sons da língua inglesa não existentes na 

língua materna; pronunciar, com correção, 

expressões e frases familiares; exprimir gostos e 

preferências pessoais, utilizando frases simples; 

descrever aspetos simples do seu dia a dia, 

utilizando frases simples; fazer descrições simples 

de um objeto ou imagem, utilizando expressões 

comuns; falar/fazer apresentações sobre alguns 

 

se a si e à família; redigir mensagens e 
notas pessoais; redigir postais e convites; escrever 
sobre as suas preferências, utilizando expressões e 

as usando o conector 
descrever uma imagem usando there 

 
Respeitador da diferença/do 

outro (A, B, E, F, H) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 
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Reconhecer realidades interculturais distintas
Reconhecer elementos constitutivos da sua própria 
cultura e da(s) cultura(s) de língua estrangeira: 
diferentes aspetos de si próprio, identificar pessoas, 
lugares e aspetos que são importantes para si e para a 
sua cultura; identificar espaços de realidades culturais 
diferentes (a comunidade dos outros); localizar no 
mapa alguns países de expressão inglesa; associar 
capitais e algumas cidades desses países es
reconhecer aspetos culturais de países de expressão 
inglesa, tais como bandeiras e símbolos nacionais.

Sugestão de tópicos a serem trabalhados
Elementos da família real britânica; peças de 
vestuário; rotinas diárias e diferentes tipos de 
alimentos; festividades. 

Comunicar eficazmente em contexto

Valorizar o uso da língua como instrumento de 
comunicação e de resolução de problemas, dentro e 
fora da sala de aula; reformular a sua capacidade de 
comunicar, usando a linguagem corporal, tais com
gestos e mímica, para ajudar a transmitir mensagens 
ao outro; preparar, repetir e memorizar uma 
apresentação oral como forma de ganhar confiança; 
apresentar uma atividade Show & Tell 
outros elementos da comunidade educativa, 
respondendo a perguntas simples colocadas sobre o 
tema abordado. 
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Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil dos 
alunos 

Ponderação

Reconhecer realidades interculturais distintas 
Reconhecer elementos constitutivos da sua própria 
cultura e da(s) cultura(s) de língua estrangeira: 
diferentes aspetos de si próprio, identificar pessoas, 
lugares e aspetos que são importantes para si e para a 
sua cultura; identificar espaços de realidades culturais 
diferentes (a comunidade dos outros); localizar no 
mapa alguns países de expressão inglesa; associar 
capitais e algumas cidades desses países estudados; 
reconhecer aspetos culturais de países de expressão 
inglesa, tais como bandeiras e símbolos nacionais. 

Sugestão de tópicos a serem trabalhados 
Elementos da família real britânica; peças de 
vestuário; rotinas diárias e diferentes tipos de 

Comunicar eficazmente em contexto 

Valorizar o uso da língua como instrumento de 
comunicação e de resolução de problemas, dentro e 
fora da sala de aula; reformular a sua capacidade de 
comunicar, usando a linguagem corporal, tais como 
gestos e mímica, para ajudar a transmitir mensagens 
ao outro; preparar, repetir e memorizar uma 
apresentação oral como forma de ganhar confiança; 

Show & Tell à turma ou a 
outros elementos da comunidade educativa, 

rguntas simples colocadas sobre o 

Questionador (A, F, G, I, J) 

 

 

 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

 

 

 

Autoavaliador (transversal às 

áreas) 

 

 

 

 

 

Participativo/ colaborador (B, 

C, D, E, F) 

 

 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 
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Domínios Aprendizagens essenciais:
Conhecimentos e Capacidades

  

 

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos

Participar em atividades de pares e grupos, 
revelando atitudes como, por exemplo, saber 
esperar a sua vez, ouvir os 
criticamente sobre o que foi dito, apresentando 
razões para justificar as suas conclusões; entender 
e seguir instruções breves; fazer sugestões e 
convites simples; demonstrar atitudes de 
inteligência emocional, utilizando expressões para
cumprimentar, agradecer e despedir
diferenciar as formas de tratamento a utilizar com 
os colegas e com o professor; convidar outros a 
contribuir para a realização de tarefas 
elementares, usando expressões curtas e simples; 
planear, organizar e apresentar uma tarefa de 
pares ou um trabalho de grupo. 

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e 
aceder ao saber em contexto 

Comunicar com outros a uma escala local, nacional 
e internacional, recorrendo a aplicações 
tecnológicas para produção e comunicaçã
contribuir para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se apliquem ao contexto, a 
experiências reais e quotidianas do aluno; participar 
num Web Quest e aceder ao saber, recorrendo a 
aplicações informáticas online. 
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Aprendizagens essenciais: 
Capacidades 

Descritores do Perfil dos 
alunos 

Ponderação

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 

Participar em atividades de pares e grupos, 
revelando atitudes como, por exemplo, saber 
esperar a sua vez, ouvir os outros e refletir 
criticamente sobre o que foi dito, apresentando 
razões para justificar as suas conclusões; entender 
e seguir instruções breves; fazer sugestões e 
convites simples; demonstrar atitudes de 
inteligência emocional, utilizando expressões para 
cumprimentar, agradecer e despedir-se; 
diferenciar as formas de tratamento a utilizar com 
os colegas e com o professor; convidar outros a 
contribuir para a realização de tarefas 
elementares, usando expressões curtas e simples; 

ar uma tarefa de 

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e 

Comunicar com outros a uma escala local, nacional 
e internacional, recorrendo a aplicações 
tecnológicas para produção e comunicação online; 
contribuir para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se apliquem ao contexto, a 
experiências reais e quotidianas do aluno; participar 

e aceder ao saber, recorrendo a 

 

Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidador de si e do outro 

(B, E, F, G) 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 

 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/202

Domínios Aprendizagens essenciais:
Conhecimentos e Capacidades

  

 

Pensar criticamente 

Seguir um raciocínio bem estruturado e 
fundamentado e apresentar o seu próprio raciocínio 
ao/s outro/s, utilizando factos para justificar as suas 
opiniões; refletir criticamente sobre o que foi dito, 
fazendo ao outro perguntas simples que desenvolvam 
a curiosidade; deduzir o significado de palavras e 
expressões desconhecidas simples acompanhadas de 
imagens. 

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver 
a criatividade em contexto 

Realizar trabalhos criativos e produzir a linguagem 
necessária para apresentar os 
professor/aos colegas; realizar atividades para 
desenvolver a literacia, tais como trabalhar a rima, a 
sinonímia e a antonímia; desenvolver e participar em 
projetos e atividades interdisciplinares.

Desenvolver o aprender a aprender em contexto de
sala de aula e aprender a regular o processo de 
aprendizagem 

Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem 
comuns e individuais; controlar as suas 
aprendizagens, registando as experiências mais 
relevantes; saber procurar palavras por áreas 
temáticas; utilizar os seus conhecimentos prévios da 
língua e a experiência pessoal para fazer previsões 
de sentido e comunicar de forma simples em Inglês;

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
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Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil dos 
alunos 

Ponderação

raciocínio bem estruturado e 
fundamentado e apresentar o seu próprio raciocínio 
ao/s outro/s, utilizando factos para justificar as suas 
opiniões; refletir criticamente sobre o que foi dito, 
fazendo ao outro perguntas simples que desenvolvam 

deduzir o significado de palavras e 
expressões desconhecidas simples acompanhadas de 

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver 

Realizar trabalhos criativos e produzir a linguagem 
necessária para apresentar os mesmos ao 
professor/aos colegas; realizar atividades para 
desenvolver a literacia, tais como trabalhar a rima, a 
sinonímia e a antonímia; desenvolver e participar em 
projetos e atividades interdisciplinares. 

Desenvolver o aprender a aprender em contexto de 
sala de aula e aprender a regular o processo de 

Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem 
comuns e individuais; controlar as suas 
aprendizagens, registando as experiências mais 
relevantes; saber procurar palavras por áreas 

ilizar os seus conhecimentos prévios da 
língua e a experiência pessoal para fazer previsões 
de sentido e comunicar de forma simples em Inglês; 

 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/202

 

Domínios Aprendizagens essenciais:
Conhecimentos e Capacidades

 

participar numa reflexão no final da aula para 

identificar atividades associadas aos objetivos de 

aprendizagem e o cumprimento dos mesmos; 

realizar atividades simples de auto e 

heteroavaliação: portefólios, diários e grelhas de 

progressão de aprendizagem. 
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Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil dos 
alunos 

Ponderação

participar numa reflexão no final da aula para 

identificar atividades associadas aos objetivos de 

aprendizagem e o cumprimento dos mesmos; 

realizar atividades simples de auto e 

heteroavaliação: portefólios, diários e grelhas de 

  

 

Ponderação Instrumentos de Avaliação 
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Domínios Aprendizagens essenciais:
Atitudes 
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 COMPORTAMENTO: 

 Ser mediador de conflitos.

 Evidenciar relações interpessoais.

 Cumprir com as regras de conduta.

 Respeitar os outros. 

 

 SENTIDO DE RESPONSABILIDADE:

 Demonstrar empenho pelas atividades 

propostas. 

 Ser assíduo.  

 Ser pontual. 

 Fazer-se acompanhar do material necessário 

para a aula e utilizá-lo convenientemen

 Realizar as tarefas e os trabalhos de casa em 

tempo útil. 

 

 PARTICIPAÇÃO: 

 Revelar autonomia. 

 Intervir oportunamente em sala de aula.

 Cooperar com os outros.

 

 EMPENHO NAS ATIVIDADES. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
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Aprendizagens essenciais: Descritores do Perfil 
dos alunos 

Ponderação

Ser mediador de conflitos. 

interpessoais. 

Cumprir com as regras de conduta. 

SENTIDO DE RESPONSABILIDADE: 

Demonstrar empenho pelas atividades 

se acompanhar do material necessário 

lo convenientemente. 

Realizar as tarefas e os trabalhos de casa em 

Intervir oportunamente em sala de aula. 

Cooperar com os outros. 

 

 Participativo / 

colaborador 

(B,C,D,E,F) (b,d) 

 Respeitador da 

diferença / do 

outro 

(A,B,E,F,H) 

 Responsável / 

autónomo 

(C,D,E,F,G,I,J) 

(a,c) 

 Cuidador de si e 

do outro 

(B,E,F,G) (d,e) 

Regime 
presencial/misto

TOTAl 15
 

Regime não presencial: 
TOTAL 20%

 
 

PARCIAL:
Comportamento: 

 

Sentido de 

responsabilidade: 

-assiduidade (2%)

-pontualidade(3%)

-cumprimento da 

realização das tarefas e 

trabalhos de casa (20%)

-material (5%) 

 

Participação: 

15% 

 

Empenho nas atividades

30% 

 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 

Regime 
/misto:  
5 %  

Regime não presencial: 
TOTAL 20% 

PARCIAL: 
Comportamento: 25% 

responsabilidade: 30%: 

assiduidade (2%) 

pontualidade(3%) 

cumprimento da 

realização das tarefas e 

trabalhos de casa (20%) 

Empenho nas atividades: 

Regime presencial / 
misto / não 
presencial: 
 

 Registos 

Plataforma E-

schooling; 

 Registos 

estruturados de 

observação; 

 Auto e 

heteroavaliação. 
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ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DO ALUNO 
 

A. Linguagem e textos 

B. Informação e comunicação 

C. Raciocínio e resolução de problemas 

D. Pensamento crítico e pensamento criativo 

E. Relacionamento interpessoal 

F. Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G. Bem-estar, saúde e ambiente 

H. Sensibilidade estética e artística 

I. Saber científico, técnico e tecnológico 

J. Consciência e domínio do corpo. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
 INGLÊS – 5.º Ano 

PERFIL DO ALUNO 

VALORES 
 

a) Responsabilidade e integridade 

b) Excelência e exigência 

c) Curiosidade, reflexão e inovação 

d) Cidadania e participação 

e) Liberdade 
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Domínios Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil 
dos alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 
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 Utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: 
antes de, depois de, milénio, século, ano, era; 

 Localizar, em representações cartográficas de diversos tipos, os 
locais e/ou fenómenos históricos referidos;  

 Localizar, em representações cartográficas, diversos espaços e 
territórios que lhe dão identidade, utilizando diferentes escalas e 
mobilizando os mais diversos tipos de informação georreferenciada, 
relacionando as suas características mais importantes para 
compreender a dimensão espacial de Portugal e da sua inserção no 
Mundo;  

 Identificar fontes históricas, de tipologia diferente;  

 Aprender a utilizar conceitos operatórios e metodológicos das 
áreas disciplinares de História e de Geografia;  

 Estabelecer relações entre as formas de organização do espaço 
português e os elementos naturais e humanos aí existentes em 
cada época histórica e na atualidade;  

 Conhecer, sempre que possível, episódios da História regional e 
local, valorizando o património histórico e cultural existente na 
região/local onde habita/estuda;  

 Reconhecer a ação de indivíduos e de grupos em todos os 
processos históricos e de desenvolvimento sustentado do território;  

 Desenvolver a sensibilidade estética;  

 Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando 
a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual;  

 Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo 
a diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a 
igualdade e equidade no cumprimento das leis. 

A, B, C, I 
 
 
A, B, C, I 
 
A, B, C, D, F, G, I 
 
 
 
 
A, B, C, D, F, I 
C; D; F; I 
 
 
A, B, C, D, F, G, I 
 
A, B, D, E, F, G, H, I 
 
 
A, B, C, D, F, G, H, I  
 
 
A, B, D, F, H, I, J 
A, B, C, D, E, F, G, H, I  
 
A, B, C, D, E, F, G, H, I 
 

 
Regime 
Presencial / 
Misto 
 

TOTAL: 85% 
 
 
 
 
Regime Não 
presencial 
 

TOTAL: 80% 

 

 
Regime Presencial / Misto 
Regime Não presencial 
 

T.P.C. (fichas de trabalho; 

produções escritas);  

 Trabalhos de pesquisa 

 15%/15% 

 

 Fichas de avaliação  

 75%/55% 

 

 Trabalho em aula 

 10%/30% 

- Qualidade da participação 

- Aplicação dos 

conhecimentos 

- Qualidade do trabalho 

desenvolvido na aula 
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Domínios Aprendizagens essenciais: 
Atitudes 

Descritores do Perfil dos 
alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 
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 COMPORTAMENTO: 

 Ser mediador de conflitos. 

 Evidenciar relações interpessoais. 

 Cumprir com as regras de conduta. 

 Respeitar os outros. 
 

 SENTIDO DE RESPONSABILIDADE: 

 Demonstrar empenho pelas atividades propostas. 

 Ser assíduo.  

 Ser pontual. 

 Fazer-se acompanhar do material necessário para 
a aula e utilizá-lo convenientemente. 

 Realizar as tarefas e os trabalhos de casa em 
tempo útil. 
 

 PARTICIPAÇÃO: 

 Revelar autonomia. 

 Intervir oportunamente em sala de aula. 

 Cooperar com os outros. 
 

 EMPENHO NAS ATIVIDADES. 

 

 

 Participativo / 

colaborador 

(B,C,D,E,F) (b,d) 

 Respeitador da 

diferença / do 

outro (A,B,E,F,H) 

 Responsável / 

autónomo 

(C,D,E,F,G,I,J) 

(a,c) 

 Cuidador de si e 

do outro 

(B,E,F,G) (d,e) 

Regime presencial / 
misto / não 
presencial 

 
TOTAL: 15 % / 20% 

Comportamento: 
25% 
 
Sentido de 
responsabilidade: 
30%: 
-assiduidade (2%) 
-pontualidade (3%) 
-cumprimento da 
realização das 
tarefas e trabalhos 
de casa (20%) 
-material (5%) 
 
Participação: 
15% 
 
Empenho nas 
atividades: 30% 
 

Regime presencial / 
misto / não 
presencial: 

 

 Registos 
Plataforma E-
schooling; 

 Registos 
estruturados de 
observação; 

 Auto e 
heteroavaliação. 
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PERFIL DO ALUNO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DO ALUNO 
 

A. Linguagem e textos 
B. Informação e comunicação 
C. Raciocínio e resolução de problemas 
D. Pensamento crítico e pensamento criativo 
E. Relacionamento interpessoal 
F. Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G. Bem-estar, saúde e ambiente 
H. Sensibilidade estética e artística 
I. Saber científico, técnico e tecnológico 
J. Consciência e domínio do corpo. 

VALORES 
 

a) Responsabilidade e integridade 
b) Excelência e exigência 
c) Curiosidade, reflexão e inovação 
d) Cidadania e participação 
e) Liberdade 
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Domínios Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil 
dos alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 
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A ÁGUA, O AR, AS ROCHAS E O SOLO – MATERAIS TERRESTRES 
Relacionar a existência de vida na Terra com algumas 
características do planeta (água líquida, atmosfera adequada e 
temperatura amena); 
Caracterizar ambientes terrestres e ambientes aquáticos, 
explorando exemplos locais ou regionais, a partir de dados 
recolhidos no campo; 
Identificar os subsistemas terrestres em documentos diversificados 
e integrando saberes de outras disciplinas 
(ex.: História e Geografia de Portugal); 
Distinguir mineral de rocha e indicar um exemplo de rochas de 
cada grupo (magmáticas, metamórficas e sedimentares); 
Explicar a importância dos agentes biológicos e atmosféricos na 
génese do solo, indicando os seus constituintes, propriedades e 
funções; 
Discutir a importância dos minerais, das rochas e do solo nas 
atividades humanas, com exemplos locais ou regionais; 
Interpretar informação diversificada sobre a disponibilidade e a 
circulação de água na Terra, valorizando saberes de outras 
disciplinas (ex.: História e 
Geografia de Portugal); 
Identificar as propriedades da água, relacionando-as com a função 
da água nos seres vivos; 
Distinguir água própria para consumo (potável e mineral) de água 
imprópria para consumo (salobra e inquinada), analisando 
questões problemáticas locais, regionais ou nacionais; 

 

• Conhecedor/ 
sabedor/ 
culto/ 
informado (A, 
B, G, I, J) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Criativo (A, C, 
D, J) 

 
 
 
 

 
Regime 
Presencial / 
Misto 
 
TOTAL: 85% 

 
 
 
 
 

 
Regime Presencial / Misto 
 
Fichas de Avaliação 
Sumativa: 80% 
 
Ficha de Avaliação Prática: 
10% 
 
Trabalho individual: 10% 
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Domínios Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil 
dos alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 
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Interpretar os rótulos de garrafas de água e justificar a 
importância da água para a saúde humana; 
Discutir a importância da gestão sustentável da água ao nível da 
sua utilização, exploração e proteção, com exemplos locais, 
regionais, nacionais ou globais; 
Identificar as propriedades do ar e os seus constituintes, 
explorando as funções que desempenham na atmosfera terrestre; 
Argumentar acerca dos impactes das atividades humanas na 
qualidade do ar e sobre medidas que contribuam para a sua 
preservação, com exemplos locais, regionais, nacionais ou globais 
e integrando saberes de outras disciplinas (ex.: História e 
Geografia de Portugal). 
 
DIVERSIDADE DE SERES VIVOS E SUAS INTERAÇÕES COM O MEIO 
Relacionar as características (forma do corpo, revestimento, 
órgãos de locomoção) de diferentes animais com o meio onde 
vivem; Relacionar os regimes alimentares de alguns animais com o 
respetivo habitat, valorizando saberes de outras disciplinas (ex.: 
História e Geografia de Portugal);  

 
 

• Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
 
 

• Indagador/ 
Investigador (C, 
D, F, H, I) 

 
 
 

• Respeitador da 
diferença/ do 
outro (A, B, E, F, 
H) 

 
 

• Sistematizador/ 
organizador (A, 
B, C, I, J) 

 
Regime Não 
presencial 
 
TOTAL: 80% 

 
 
 

 
Regime Não presencial 
 
- Fichas de Avaliação 
Sumativa: 60% 
(30% teste+30% trabalho 
de pesquisa sem 
apresentação) 
 
- Trabalho individual: 40% 
(20% Ficha Atividade 
Prática+20% trabalho do 
aluno) 
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Domínios Aprendizagens essenciais: 
Atitudes 

Descritores do Perfil dos 
alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 

 Discutir a importância dos rituais de acasalamento dos animais na 
transmissão de características e na continuidade das espécies; 
Explicar a necessidade da intervenção de células sexuais na 
reprodução de alguns seres vivos e a sua importância para a 
evolução das espécies; 
Distinguir animais ovíparos de ovovivíparos e de vivíparos; 
Interpretar informação sobre animais que passam por 
metamorfoses completas durante o seu desenvolvimento; 
Interpretar a influência da água, da luz e da temperatura no 
desenvolvimento das plantas; 
Identificar adaptações morfológicas e comportamentais dos 
animais e as respetivas respostas à variação da água, luz e 
temperatura; 
Caracterizar alguma da biodiversidade existente a nível local, 
regional e nacional, apresentando exemplos de relações entre a 
flora e a fauna nos diferentes habitats; 
Identificar espécies da fauna e da flora invasora e suas 
consequências para a biodiversidade local; 
Formular opiniões críticas sobre ações humanas que condicionam 
a biodiversidade e sobre a importância da sua preservação. 
Valorizar as áreas protegidas e o seu papel na proteção da vida 
selvagem. 
 
UNIDADE NA DIVERSIDADE DE SERES VIVOS 
Reconhecer a célula como unidade básica dos seres vivos e 
distinguir diferentes tipos de células e os seus principais 
constituintes; 

 

• Questionador (A, 
F, G, I, J) 

 

• Comunicador (A, 
B, D, E, H) 

 

• Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  

 

• Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F) 
 

 

• Responsável/ 
autónomo (C, D, 
E, F, G, I, J)  
 
 

• Cuidador de si e 
do outro (B, E, F, 
G) 
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Discutir a importância da ciência e da tecnologia na evolução do 
conhecimento celular. 
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• COMPORTAMENTO: 

− Ser mediador de conflitos. 

− Evidenciar relações interpessoais. 

− Cumprir com as regras de conduta. 

− Respeitar os outros. 
 

• SENTIDO DE RESPONSABILIDADE: 

− Demonstrar empenho pelas atividades propostas. 

− Ser assíduo.  

− Ser pontual. 

− Fazer-se acompanhar do material necessário para 
a aula e utilizá-lo convenientemente. 

− Realizar as tarefas e os trabalhos de casa em 
tempo útil. 
 

• PARTICIPAÇÃO: 

− Revelar autonomia. 

− Intervir oportunamente em sala de aula. 

− Cooperar com os outros. 
 

• EMPENHO NAS ATIVIDADES. 

 

 

• Participativo / 

colaborador 

(B,C,D,E,F) (b,d) 

• Respeitador da 

diferença / do 

outro (A,B,E,F,H) 

• Responsável / 

autónomo 

(C,D,E,F,G,I,J) 

(a,c) 

• Cuidador de si e 

do outro 

(B,E,F,G) (d,e) 

Regime presencial / 
misto / não 
presencial 

 
TOTAL: 15/15/20% 

 
PARCIAL: 

Comportamento: 
25% 
 
Sentido de 
responsabilidade: 
30%: 
-assiduidade (2%) 
-pontualidade (3%) 
-cumprimento da 
realização das 
tarefas e trabalhos 
de casa (20%) 
-material (5%) 
 
Participação: 
15% 
 
Empenho nas 
atividades: 30% 
 

Regime presencial / 
misto / não 
presencial: 

 

• Registos 
Plataforma E-
schooling; 

• Registos 
estruturados de 
observação; 

• Auto e 
heteroavaliação. 

 
 

 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
5º.ANO / Ciências Naturais  

 

 

 

PERFIL DO ALUNO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DO ALUNO 
 

A. Linguagem e textos 
B. Informação e comunicação 
C. Raciocínio e resolução de problemas 
D. Pensamento crítico e pensamento criativo 
E. Relacionamento interpessoal 
F. Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G. Bem-estar, saúde e ambiente 
H. Sensibilidade estética e artística 
I. Saber científico, técnico e tecnológico 
J. Consciência e domínio do corpo. 

VALORES 
 

a) Responsabilidade e integridade 
b) Excelência e exigência 
c) Curiosidade, reflexão e inovação 
d) Cidadania e participação 
e) Liberdade 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
5.º ANO / MATEMÁTICA 

 

Domínios Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil 
dos alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 
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NÚMEROS E OPERAÇÕES 
 
Números naturais 
 

• Identificar números primos e números compostos e 
decompor um número em fatores primos.  

• Reconhecer múltiplos e divisores de números naturais, dar 
exemplos e utilizar as noções de mínimo múltiplo comum e 
máximo divisor comum na resolução de problemas em 
contextos matemáticos e não matemáticos.  

 
Números racionais não negativos 
 

• Representar números racionais não negativos na forma de 
fração, decimal e percentagem, e estabelecer relações 
entre as diferentes representações, incluindo o numeral 
misto.  

• Comparar e ordenar números racionais não negativos, em 
contextos diversos, com e sem recurso à reta numérica. 

• Reconhecer relações numéricas e propriedades dos 
números e das operações, e utilizá-las em diferentes 
contextos, analisando o efeito das operações sobre os 
números. 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  
  
Criativo  
(A, C, D, J)  
  
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  
  
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
  
Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H)  
  
Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J) 

 
Regime 
Presencial / 
Misto 
 

TOTAL: 85% 
 

 
 
 
 
Regime Não 
presencial 
 

TOTAL: 80% 
 

 
Regime Presencial / Misto 
 
• Fichas de avaliação (85%) 

 

• Caderno diário (5%)  

 

• Trabalhos individuais 

(5%) 

 

• Participação na aula (5%) 

 
 
Regime Não presencial 
 
• Fichas de avaliação + 

Trabalho com 

apresentação oral + 

questionários temáticos 

(65%) 

 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
5.º ANO / MATEMÁTICA 

 

 

Domínios Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil 
dos alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 
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• Adicionar e subtrair números racionais não negativos nas 
diversas representações, recorrendo ao cálculo mental e a 
algoritmos, e fazer estimativas plausíveis. 

 
Resolução de problemas 
 

• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas 
em contextos matemáticos e não matemáticos e avaliar a 
plausibilidade dos resultados. 

 
Raciocínio matemático 
 

• Compreender e construir explicações e justificações 
matemáticas, incluindo o recurso a exemplos e 
contraexemplos. 

 
Comunicação matemática 
 

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com 
precisão e rigor, e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem 
próprios da matemática (convenções, notações, 
terminologia e simbologia). 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
  
Comunicador/ 
Desenvolvimento da 
linguagem e da 
oralidade 
(A, B, D, E, H)  
  
Autoavaliador 
(transversal às áreas)  
  
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
  
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
  
Cuidador de si e do 
outro  
(B, E, F, G) 

 • Trabalhos individuais - 

(27,5%) 

 

• Participação na aula 

(7,5%) 

 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
5.º ANO / MATEMÁTICA 

 

Domínios Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil 
dos alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 
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• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 
papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios 
da atividade humana e social.  

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o 
próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar 
com situações que envolvam a Matemática no seu 
percurso escolar e na vida em sociedade. 

   

 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
5.º ANO / MATEMÁTICA 

Domínios Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil 
dos alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 
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GEOMETRIA E MEDIDA 
 
Figuras planas e sólidos geométricos 
 

• Descrever figuras no plano e no espaço com base nas suas 
propriedades e nas relações entre os seus elementos e 
fazer classificações explicitando os critérios utilizados.  

• Identificar e desenhar planificações de sólidos geométricos 
e reconhecer um sólido a partir da sua planificação.  

• Exprimir a amplitude de um ângulo em graus e identificar 
ângulos complementares, suplementares, adjacentes, 
alternos internos e verticalmente opostos. 

• Utilizar os critérios de igualdade de triângulos na sua 
construção e na resolução de problemas em contextos 
matemáticos e não matemáticos. 

 
Medida 
 

• Reconhecer casos de possibilidade de construção de 
triângulos e construir triângulos a partir de elementos 
dados (amplitude de ângulos, comprimento de lados). 

 
 
 
 

   

 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
5.º ANO / MATEMÁTICA 

Domínios Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil 
dos alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 
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• Reconhecer o significado de fórmulas para o cálculo de 

perímetros e áreas de paralelogramos e triângulos, e usá-
las na resolução de problemas em contextos matemáticos 
e não matemáticos.  

• Calcular perímetros e áreas de polígonos, por 
enquadramento ou por decomposição e composição de 
figuras planas.  

 
Resolução de problemas   
 

• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas 
usando ideias geométricas, em contextos matemáticos e 
não matemáticos e avaliando a plausibilidade dos 
resultados. 

 
Raciocínio matemático 
 

• Desenvolver a capacidade de visualização e construir 
explicações e justificações matemáticas e raciocínios 
lógicos, incluindo o recurso a exemplos e contraexemplos. 

   

 

 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
5.º ANO / MATEMÁTICA 

Domínios Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil 
dos alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 
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Comunicação matemática 
 

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com 
precisão e rigor, e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem 
próprios da matemática (convenções, notações, 
terminologia e simbologia).  

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 
papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios 
da atividade humana e social.  

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o 
próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar 
com situações que envolvam a Matemática no seu 
percurso escolar e na vida em sociedade. 

   

 

 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
5.º ANO / MATEMÁTICA 

Domínios Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil 
dos alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 
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ÁLGEBRA 
 
Expressões numéricas e propriedades das operações  
 

• Usar as propriedades das operações adição e subtração e a 
prioridade das operações no cálculo do valor de expressões 
numéricas respeitando o significado dos parêntesis, com 
números racionais não negativos.  

• Usar expressões numéricas para representar uma dada 
situação e compor situações que possam ser representadas 
por uma expressão numérica. 
 

Resolução de problemas  
 

• Conceber e aplicar estratégias de resolução de problemas 
envolvendo expressões numéricas, em contextos 
matemáticos e não matemáticos. 

 
Raciocínio matemático 
 

• Desenvolver a capacidade de abstração e de generalização 
e de compreender e construir explicações e justificações 
matemáticas e raciocínios lógicos, incluindo o recurso a 
exemplos e contraexemplos 

   

 

 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
5.º ANO / MATEMÁTICA 

Domínios Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil 
dos alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 

  

C
o

m
p

e
tê

n
ci

a 
C

o
m

u
n

ic
at

iv
a,

 In
te

rc
u

lt
u

ra
l e

 E
st

ra
té

gi
ca

 
• Exprimir oralmente e por escrito ideias matemáticas, com 

precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e 
linguagem próprios da matemática (convenções, notações, 
terminologia e simbologia).  

• papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios 
da atividade humana e social.  

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o 
próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar 
com situações que envolvam a Matemática no seu 
percurso escolar e na vida em sociedade. Desenvolver 
interesse pela Matemática e valorizar o seu 

 

   

 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
5.º ANO / MATEMÁTICA 

Domínios Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil 
dos alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 
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ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 
 
Representação e interpretação de dados 
 

• Distinguir os vários tipos de variáveis: qualitativa e 
quantitativa.  

• Recolher, organizar e representar dados recorrendo a 
tabelas de frequência absoluta e relativa, diagramas de 
caule e folhas e gráficos de barras e interpretar a 
informação representada. 

 
Resolução de problemas 
 

• Resolver problemas envolvendo a organização e 
tratamento de dados em contextos familiares variados e 
utilizar medidas estatística (moda e amplitude) para os 
interpretar e tomar decisões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
5.º ANO / MATEMÁTICA 

 

Domínios Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil 
dos alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 
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Raciocínio matemático 
 

• Exprimir, oralmente e por escrito, raciocínios, 
procedimentos e conclusões, utilizando linguagem própria 
da estatística, baseando-se nos dados recolhidos e 
tratados. 

 
Comunicação matemática 
 

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o 
próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

• Desenvolver persistência, autonomia em lidar com 
situações que envolvam a Matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade.  

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 
papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios 
da atividade humana e social. 

 

   

 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
5.º ANO / MATEMÁTICA 

 

Domínios Aprendizagens essenciais: 
Atitudes 

Descritores do Perfil dos 
alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

C
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• COMPORTAMENTO: 

− Ser mediador de conflitos. 

− Evidenciar relações interpessoais. 

− Cumprir com as regras de conduta. 

− Respeitar os outros. 
 

• SENTIDO DE RESPONSABILIDADE: 

− Demonstrar empenho pelas atividades propostas. 

− Ser assíduo.  

− Ser pontual. 

− Fazer-se acompanhar do material necessário para 
a aula e utilizá-lo convenientemente. 

− Realizar as tarefas e os trabalhos de casa em 
tempo útil. 
 

• PARTICIPAÇÃO: 

− Revelar autonomia. 

− Intervir oportunamente em sala de aula. 

− Cooperar com os outros. 
 

• EMPENHO NAS ATIVIDADES. 

 

 

• Participativo / 

colaborador 

(B,C,D,E,F) (b,d) 

• Respeitador da 

diferença / do 

outro (A,B,E,F,H) 

• Responsável / 

autónomo 

(C,D,E,F,G,I,J) 

(a,c) 

• Cuidador de si e 

do outro 

(B,E,F,G) (d,e) 

Regime presencial / 
misto / não 
presencial 

 
TOTAL: 15/15/20 %  

 
PARCIAL: 

Comportamento: 
25% 
 
Sentido de 
responsabilidade: 
30%: 
-assiduidade (2%) 
-pontualidade (3%) 
-cumprimento da 
realização das 
tarefas e trabalhos 
de casa (20%) 
-material (5%) 
 
Participação: 
15% 
 
Empenho nas 
atividades: 30% 
 

Regime presencial / 
misto / não 
presencial: 

 

• Registos 
Plataforma E-
schooling; 

• Registos 
estruturados de 
observação; 

• Auto e 
heteroavaliação. 

 
 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
5.º ANO / MATEMÁTICA 

 

 

 

 

PERFIL DO ALUNO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DO ALUNO 
 

A. Linguagem e textos 
B. Informação e comunicação 
C. Raciocínio e resolução de problemas 
D. Pensamento crítico e pensamento criativo 
E. Relacionamento interpessoal 
F. Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G. Bem-estar, saúde e ambiente 
H. Sensibilidade estética e artística 
I. Saber científico, técnico e tecnológico 
J. Consciência e domínio do corpo. 

 

VALORES 
 

a) Responsabilidade e integridade 
b) Excelência e exigência 
c) Curiosidade, reflexão e inovação 
d) Cidadania e participação 
e) Liberdade 

 



Departamento Curricular de Artes e Expressões  

 

  Critérios de Avaliação 2020/2021 

 2.º Ciclo do Ensino Básico – Educação Física 

 

Domínios Parâmetros 
Ponderação Instrumentos de 

Avaliação Parcial Total 

C
o

n
h

ec
im

en
to

s 
/ 

C
ap

ac
id

ad
es

 

 Modalidades e competências constantes da 

“Composição Curricular” 

 Modalidade 1 

 Modalidade 2 

 Capacidades Físicas 

 Desempenho em aula 

35% 

35% 

20% 

10% 

85% 

• Observação direta: 

1. Situações de jogo 

2. Exercícios critério 

3. Circuitos técnicos 

4. Sequência de 

habilidades 

coreografadas 

 

• Teste FitEscola 

 

• Intervenção nas 

atividades 

desenvolvidas 

 

• Trabalho teórico 

(no caso de 

apresentação de 

atestado médico que 

impossibilite a 

realização da maioria 

das aulas da 

modalidade abordada 

no momento) 

A
ti

tu
d

es
 /

 V
al

o
re

s 

 Comportamento 

  - Cumprimento das regras definidas em Conselho de 

Turma: 

- número de advertências; 

- número de ocorrências; 

- Número de ocorrências disciplinares. 

25% 

15% 

    Sentido de responsabilidade 

  - Assiduidade 

  - Pontualidade 

  - Material (faltas, estado e organização) 

- Auto e heteroavaliação 

30% 

 Participação nas atividades 

  - Cooperação e entreajuda 

   (trabalho de grupo) 

  - Participação (espontânea, quando solicitada, não 

participa) 

15% 

 Empenho nas atividades 30% 

 



Departamento Curricular de Artes e Expressões  

 

  Critérios de Avaliação 2020/2021 

 2.º Ciclo do Ensino Básico – Educação Física (Ensino Misto) 

 

Domínios Parâmetros 
Ponderação Instrumentos de 

Avaliação Parcial Total 

C
o

n
h

ec
im

en
to

s 

/ 
C

ap
ac

id
ad

es
  Modalidades e competências constantes da 

“Composição Curricular” 

 Modalidade 1 

 Capacidades Físicas 

 Desempenho em aula 

45% 

35% 

20% 

85% 

• Observação direta: 

1. Situações de jogo 

2. Exercícios critério 

3. Circuitos técnicos 

4. Sequência de 

habilidades 

coreografadas 

 

• Teste FitEscola 

 

• Intervenção nas 

atividades 

desenvolvidas 

 

• Trabalho teórico 

(no caso de 

apresentação de 

atestado médico que 

impossibilite a 

realização da maioria 

das aulas da 

modalidade abordada 

no momento) 

A
ti

tu
d

es
 /

 V
al

o
re

s 

 Comportamento 

  - Cumprimento das regras definidas em Conselho de 

Turma: 

- número de advertências; 

- número de ocorrências; 

- Número de ocorrências disciplinares. 

25% 

15% 

    Sentido de responsabilidade 

  - Assiduidade 

  - Pontualidade 

  - Material (faltas, estado e organização) 

- Auto e heteroavaliação 

30% 

 Participação nas atividades 

  - Cooperação e entreajuda 

   (trabalho de grupo) 

  - Participação (espontânea, quando solicitada, não 

participa) 

15% 

 Empenho nas atividades 30% 

 



Departamento Curricular de Artes e Expressões  

 

  Critérios de Avaliação 2020/2021 

 2.º Ciclo do Ensino Básico – Educação Física (Ensino à Distância) 

 

Domínios Parâmetros 
Ponderação Instrumentos de 

Avaliação Parcial Total 

C
o

n
h

ec
im

en
to

s 

/ 
C

ap
ac

id
ad

es
  Modalidades e competências constantes da 

“Composição Curricular” 

 Modalidade 1 

 Capacidades Físicas 

 Desempenho em aula 

40% 

35% 

25% 

85% 

• Observação direta: 

1. Situações de jogo 

2. Exercícios critério 

3. Circuitos técnicos 

4. Sequência de 

habilidades 

coreografadas 

 

• Teste FitEscola 

 

• Intervenção nas 

atividades 

desenvolvidas 

 

• Trabalho teórico 

(no caso de 

apresentação de 

atestado médico que 

impossibilite a 

realização da maioria 

das aulas da 

modalidade abordada 

no momento) 

A
ti

tu
d

es
 /

 V
al

o
re

s 

 Comportamento 

  - Cumprimento das regras definidas em Conselho de 

Turma: 

- número de advertências; 

- número de ocorrências; 

- Número de ocorrências disciplinares. 

25% 

15% 

    Sentido de responsabilidade 

  - Assiduidade 

  - Pontualidade 

  - Material (faltas, estado e organização) 

- Auto e heteroavaliação 

30% 

 Participação nas atividades 

  - Cooperação e entreajuda 

   (trabalho de grupo) 

  - Participação (espontânea, quando solicitada, não 

participa) 

15% 

 Empenho nas atividades 30% 

 



Departamento Curricular de Artes e Expressões  

 

  Critérios de Avaliação 2020/2021 

 2.º Ciclo do Ensino Básico – Educação Visual 

 

Domínios Competências / Parâmetros 
Ponderação Instrumentos de 

Avaliação Parcial Total 

C
o

n
h

ec
im

en
to

s 

• Capacidade criativa e expressiva 

• Compreensão de formas, cor e técnicas 

• Conhecimento dos diferentes elementos da 

linguagem visual e formas de representação 

gráfica 

• Sentido critico 

• Aplicação de conceitos e termos das Artes 

Visuais 

 

 
50% 

Fichas de Avaliação e 

formativas 

 

Registos estruturados de 

observação 

 

Hábitos de trabalho 

 

Rigor 

 

Criatividade/Expressividade 

 

Autonomia 

 

Responsabilidade 

 

Trabalho individual e/ou de 

grupo 

 

Participação oral 

 

Hábitos de higiene e 

organização 

 

Trabalhos de investigação 

  

Auto e Heteroavaliação 

 

 

 

C
ap

ac
id

ad
es

 

• Capacidade de executar projetos diversos 

• Capacidade de apresentar trabalhos 

organizados 

• Domínio da diversidade na recriação objetos  

• Domínio progressivo de técnicas e 

procedimentos 

• Autonomia e iniciativa   

 35% 

A
ti

tu
d

es
 /

 V
al

o
re

s 

• Comportamento 

  - Cumprimento das regras definidas em 

Conselho de Turma 

- Respeito pelos outros 

25% 

15% 

•    Sentido de responsabilidade 

   - Assiduidade (2%) 

  - Pontualidade (3%) 

  - Material (faltas, estado e organização) (25%) 

- Auto e heteroavaliação 

30% 

• Participação nas atividades 

  - Cooperação e entreajuda 

   (trabalho de grupo) 

  - Participação (espontânea, quando 

solicitada, não participa) 

15% 

• Empenho nas atividades 30% 

 



D.C.A.E.                                                                                                   Ano Letivo 2020/1 

1 

 

 

 

 
 

 

CRITÉRIOSDE AVALIAÇÃO – 2020/2021 

Educação Tecnológica– 2ºCiclo - Presencial 

 COMPETÊNCIAS/PARÂMETROS 
PESO ATRIBUÍDO INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO PARCIAL TOTAL 

  

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

 Capacidade criativa e expressiva 

 Aplicação, análise e síntese de conhecimentos; 

  Utilização correta do vocabulário técnico; 

 Identificação de materiais, ferramentas e 

utensílios inerentes a cada atividade; 

 Sentido Critico; 

 Compreensão dos termos específicos da 

disciplina; 

 Registar/Pesquisar informação importante; 

 Aplicação das regras de higiene e segurança. 

 
 

 

50% 

 

 

 

 

 Fichas de Avaliação;  

 Fichas de trabalho; 

 Trabalhos de investigação; 

 Trabalhos individuais/grupo; 

 Participação oral; 

 Resolução de 

problemas/tarefas; 

 Intervenção nas atividades 

desenvolvidas; 

 Observação na Sala de Aula; 

 Auto e heteroavaliação; 

 Registos estruturados de 

observação. 

 

 

 

 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 

 Capacidade de organizar/executar/concretizar 

projetos diversos. 

 Correta utilização de materiais, de ferramentas 

e utensílios inerentes a cada atividade. 

 Capacidade de apresentar trabalhos 

organizados. 

 Domínio da diversidade na recriação objetos.  

 Aplicar os conhecimentos adquiridos e utilizar 

corretamente as técnicas escolhidas. 

 Autonomia e iniciativa.   

 
 
 
 
 

40% 



D.C.A.E.                                                                                                   Ano Letivo 2020/1 

2 

 

 

 

 

        
A

TI
TU

D
ES

/V
A

LO
R

ES
 

 

 

 Assiduidade  

 Pontualidade 

 Relacionamento interpessoal 

  - Cooperação e entreajuda 

   (trabalho de grupo), 

  - Respeito pelos outros. 

 Sentido de responsabilidade 

  - Cumprimento de realização de trabalhos, 

  - Material 

   (faltas, estado e organização), 

  - Auto e heteroavaliação- 

 Interesse e empenho 

- Participação  

 (espontânea, quando solicitada, não 

participa), 

- Empenho nas actividades. 

 Cumprimento das regras 

 

4% 

6% 

15% 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

25% 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Grelhas de registo 

 
 



D.C.A.E.                                                                                                   Ano Letivo 2020/1 

1 

 

 

 

 
 

 

CRITÉRIOSDE AVALIAÇÃO – 2020/2021 

Educação Tecnológica – 2ºCiclo – Presencial e E@D  

 COMPETÊNCIAS/PARÂMETROS 
PESO ATRIBUÍDO INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO PARCIAL TOTAL 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
/ 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 

 Capacidade criativa, expressiva e sentido 

crítico; 

 Aplicação, análise e síntese de conhecimentos; 

  Utilização correta do vocabulário técnico; 

 Identificação de materiais, ferramentas e 

utensílios inerentes a cada atividade; 

 Compreensão dos termos específicos da 

disciplina; 

 Registar/Pesquisar informação importante; 

 Aplicação das regras de higiene e segurança. 

 
 

 

50% 

 

 

 

 

 

 Fichas de Avaliação 

/Trabalhos de investigação; 

 Trabalhos individuais/grupo; 

 Participação oral; 

 Resolução de 

problemas/tarefas; 

 Intervenção nas atividades 

desenvolvidas; 

 Observação na Sala de Aula; 

 Auto e heteroavaliação; 

 Registos estruturados de 

observação. 

 

 

 

 

 

 Capacidade de organizar/executar/concretizar 

e apresentação de propostas tecnológicas 

criativas, através da metodologia projetual  

 Correta utilização de materiais, de ferramentas 

e utensílios inerentes a cada atividade, 

nomeadamente ferramentas digitais. 

 Consulta os recursos e materiais 

disponibilizados; 

 Domínio da diversidade na recriação objetos.  

 Aplicar os conhecimentos adquiridos e utilizar 

corretamente as técnicas escolhidas. 

 Autonomia e iniciativa.   

 
 
 
 
 

40% 



D.C.A.E.                                                                                                   Ano Letivo 2020/1 

2 

 

 

 

 

        
A

TI
TU

D
ES

/V
A

LO
R

ES
 

 

 

 Assiduidade  

 Pontualidade 

 Relacionamento interpessoal 

  - Cooperação e entreajuda (trabalho de 

grupo); 

  - Respeito pelos outros. 

 Sentido de responsabilidade 

  - Cumprimento de realização de trabalhos; 

  - Material (faltas, estado e organização); 

  - Auto e heteroavaliação. 

 Interesse e empenho 

- Participação (espontânea, quando 

solicitada, não participa); 

- Empenho nas atividades. 

 Cumprimento das regras 

 

4% 

6% 

15% 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

25% 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grelhas de registo 



D.C.A.E.                                                                                                                               Ano Letivo 2020/2021 

1 

 

 

 

 
 

 

CRITÉRIOSDE AVALIAÇÃO – 2020/2021 

Educação Tecnológica – 2ºCiclo – E@D   

 COMPETÊNCIAS/PARÂMETROS 
PESO ATRIBUÍDO INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO PARCIAL TOTAL 

 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
/ 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 

 Capacidade criativa, expressiva e sentido crítico; 

 Utilização correta do vocabulário técnico; 

 Identificação de materiais, ferramentas e 

utensílios inerentes a cada atividade; 

 Compreensão dos termos específicos da 

disciplina; 

 Registar/Pesquisar informação importante; 

 Aplicação das regras de higiene e segurança. 

 
 

 

50% 

 

 

 

 

 

 Trabalhos de 

investigação/projeto; 

 Questionários; 

 Participação oral; 

 Resolução de 

problemas/tarefas; 

 Intervenção nas atividades 

desenvolvidas; 

 Prática de diferentes 

suportes de apresentação; 

 Auto e heteroavaliação; 

 Registos estruturados de 

observação. 

 
 
 
 
 

 Investigação e processamento de informação 

relevante. 

 Capacidade de organizar/executar/concretizar e 

apresentação de propostas tecnológicas 

criativas, através da metodologia projetual. 

 Correta utilização de materiais, de ferramentas 

e utensílios inerentes a cada atividade, 

nomeadamente ferramentas digitais. 

 Consulta os recursos e materiais 

disponibilizados; 

 Comunicação de ideias e soluções (desenhos, 

formas de representação gráfica e meios 

digitais).  

 Autonomia e iniciativa.   

 
 
 
 
 

40% 



D.C.A.E.                                                                                                                               Ano Letivo 2020/2021 

2 

 

 

 

 

        
A

TI
TU

D
ES

/V
A

LO
R

ES
 

 

 

 Assiduidade  

 Pontualidade 

 Relacionamento interpessoal 

  - Respeito pelos outros. 

 Sentido de responsabilidade 

  - Realiza as tarefas dentro dos prazos 

estabelecidos, 

   - Material, 

  - Auto e heteroavaliação. 

 Interesse e empenho 

- Participação (espontânea, quando 

solicitada, não participa), 

- Empenho nas actividades, 

- Identifica dúvidas e solicita esclarecimentos 

- Realização das tarefas. 

 Cumprimento das regras 

 

 

4% 

6% 

15% 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

25% 

10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grelhas de registo 



Departamento Curricular de Artes e Expressões  

 

  Critérios de Avaliação 2020/2021 – Regime Não Presencial 

 2.º Ciclo do Ensino Básico – Educação Musical 

 

Domínios Competências / Parâmetros 
Ponderação Instrumentos de 

Avaliação Parcial Total 

C
o

n
h

ec
im

en
to

s/
 

C
ap

ac
id

ad
es

 

 

• Grau de conhecimento 

• Compreensão dos conteúdos 

programáticos 

• Aplicação dos conhecimentos 

• Audição/Melodia 

• Audição/Ritmo 

• Interpretação Vocal 

• Interpretação Instrumental 

• Criatividade 

• Pesquisa/Produção Escrita 

 85% 

• Ficha de Avaliação 

Escrita 

• Trabalhos 

Individuais 

• Trabalho em 

grupo 

• Avaliação prática 

melódica 

• Avaliação prática 

rítmica 

• Observação direta 

da participação 

dos alunos, 

qualidade e rigor 

das intervenções 

orais, da execução 

vocal e 

instrumental e 

das atitudes em 

contexto de sala 

de aula 

• Autoavaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
ti

tu
d

es
 /

 V
al

o
re

s 

• Comportamento 

  - Cumprimento das regras definidas em 

Conselho de Turma 

- Respeito pelos outros 

25% 

15% 

•    Sentido de responsabilidade 

  - Assiduidade (2%) 

  - Pontualidade (3%) 

  - Material (faltas, estado e organização) (25%) 

- Auto e heteroavaliação 

30% 

• Participação  

  - Cooperação e entreajuda (trabalho de grupo) 

  - Participação (espontânea, quando solicitada, não 

participa) 

35% 

• Empenho nas atividades 

30% 



Departamento Curricular de Artes e Expressões  

 

 



Departamento Curricular de Artes e Expressões  

 

  Critérios de Avaliação 2020/2021 – Regime Presencial / Misto 

 2.º Ciclo do Ensino Básico – Educação Musical 

 

Domínios Competências / Parâmetros 
Ponderação Instrumentos de 

Avaliação Parcial Total 

C
o

n
h

ec
im

en
to

s/
 

C
ap

ac
id

ad
es

 

 

• Grau de conhecimento 

• Compreensão dos conteúdos 

programáticos 

• Aplicação dos conhecimentos 

• Audição/Melodia 

• Audição/Ritmo 

• Interpretação Vocal 

• Interpretação Instrumental 

• Criatividade 

• Pesquisa/Produção Escrita 

 85% 

• Ficha de Avaliação 

Escrita 

• Trabalhos 

Individuais 

• Trabalho em 

grupo 

• Avaliação prática 

melódica 

• Avaliação prática 

rítmica 

• Observação direta 

da participação 

dos alunos, 

qualidade e rigor 

das intervenções 

orais, da execução 

vocal e 

instrumental e 

das atitudes em 

contexto de sala 

de aula 

• Autoavaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
ti

tu
d

es
 /

 V
al

o
re

s 

• Comportamento 

  - Cumprimento das regras definidas em 

Conselho de Turma 

- Respeito pelos outros 

25% 

15% 

•    Sentido de responsabilidade 

  - Assiduidade (2%) 

  - Pontualidade (3%) 

  - Material (faltas, estado e organização) (25%) 

- Auto e heteroavaliação 

30% 

• Participação  

  - Cooperação e entreajuda (trabalho de grupo) 

  - Participação (espontânea, quando solicitada, não 

participa) 

35% 

• Empenho nas atividades 

30% 



Departamento Curricular de Artes e Expressões  

 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
TIC/ 2.º Ciclo 

 

Domínios Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil 
dos alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 

  Se
gu

ra
n

ça
, R

e
sp

o
n

sa
b

ili
d

ad
e

 e
 r

e
sp

e
it

o
 e

m
 a

m
b

ie
n

te
s 

d
ig

it
ai

s O aluno adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso 

de tecnologias, ambientes e serviços digitais, sendo capaz de: 

• Ter consciência do impacto das Tecnologias de Informação e 

Comunicação na sociedade e no dia a dia; 

• Compreender a necessidade de práticas seguras de utilização 

das ferramentas digitais e na navegação na Internet e adotar 

comportamentos em conformidade; 

• Conhecer e adotar as regras de ergonomia subjacentes ao uso 

de computadores e/ou outros dispositivos eletrónicos 

similares; 

Conhecer e utilizar as normas relacionadas com os direitos de 

autor e a necessidade de registar as fontes. 

 
A 

B 

C 

D 

E 

F 

G  

Regime 
Presencial / 
Misto: 
 
Total - 85% 

 

 
 

 
Regime Presencial / Misto 
 
• Trabalhos/Trabalho 

de Projeto (40%) 

 

• Trabalho Prático 

 (40%) 

 

• Trabalhos 
individuais/grupo; 
Participação oral; (20%); 
 
 

 

 

 

 

 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
TIC/ 2.º Ciclo 

Domínios Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil 
dos alunos 

Ponderação Instrumentos de Avaliação 
  

In
ve

st
ig

ar
 e

 P
e

sq
u

is
ar

 

 

C
o

m
u

n
ic

ar
 e

 C
o

la
b

o
ra

r 

O aluno planifica uma investigação online, sendo capaz de: 

• Planificar estratégias de investigação e pesquisa 

online; 

• Definir palavras-chave para localizar informação 

utilizando mecanismos e funções de pesquisa simples; 

• Conhecer as potencialidades e principais 

funcionalidades de ferramentas para apoiar o processo de 

investigação e pesquisa online; 

•  Formular questões que permitam orientar a recolha 

de dados ou informações pertinentes, testando e explorando 

as suas potencialidades com o apoio do professor;  

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais 

como ferramentas de apoio ao processo de investigação e 

pesquisa;  

• Realizar pesquisa, utilizando os termos selecionados e 

relevantes de acordo com o tema a desenvolver;  

• Analisar criticamente a qualidade da informação 

comparando diversas fontes;  

• Adotar comportamentos seguros na utilização de 

ferramentas digitais e na navegação na Internet; 

•  Identificar e utilizar as normas relacionadas com os 

direitos de autor e a necessidade de registar as fontes; 

•  Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, 

de forma a permitir a organização e gestão de informação de 

forma prática e eficaz. 

A 

B 

C 

D 

E 

H 

I  

 

 

80 Regime não presencial: 
 
Registos Plataforma  
E-schooling; 
Registos estruturados de 
observação; 
Auto e heteroavaliação. 
 
 
• Trabalhos/Trabalho 
de Projeto (80%) 
 
•
 Participação/trabalh
o em aula (20%) 

 

 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
TIC/ 2.º Ciclo 

 

Domínios Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil 
dos alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 

  

C
o

m
u

n
ic

ar
 e

 C
o

la
b

o
ra

r 

 
O aluno mobiliza as estratégias e ferramentas de comunicação e 

colaboração, sendo capaz de: 

• Identificar diferentes meios e aplicações que permitam a 

comunicação e a colaboração com públicos conhecidos; 

• Selecionar as soluções tecnológicas mais adequadas para 

realização de trabalho colaborativo e comunicação que se 

pretendem efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos; 

• Utilizar diferentes meios e aplicações que permitem a 

comunicação e colaboração com públicos conhecidos, sob 

orientação e supervisão do professor;  

• Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos, em 

pares ou em grupo, utilizando meios digitais de comunicação e 

colaboração 

 
B 
C 
D 
E 
F 
H 
I  

 
 

 

 

 

 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
TIC/ 2.º Ciclo 

 

Domínios Aprendizagens essenciais: 
Atitudes 

Descritores do Perfil dos 
alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

C
o

m
p

e
tê

n
ci

as
 p

e
ss

o
ai

s 
e

 s
o

ci
ai

s 

 

• COMPORTAMENTO: 

− Ser mediador de conflitos. 

− Evidenciar relações interpessoais. 

− Cumprir com as regras de conduta. 

− Respeitar os outros. 
 

• SENTIDO DE RESPONSABILIDADE: 

− Demonstrar empenho pelas atividades propostas. 

− Ser assíduo.  

− Ser pontual. 

− Fazer-se acompanhar do material necessário para 
a aula e utilizá-lo convenientemente. 

− Realizar as tarefas e os trabalhos de casa em 
tempo útil. 
 

• PARTICIPAÇÃO: 

− Revelar autonomia. 

− Intervir oportunamente em sala de aula. 

− Cooperar com os outros. 
 

• EMPENHO NAS ATIVIDADES. 

 

 

• Participativo / 

colaborador 

(B,C,D,E,F) (b,d) 

• Respeitador da 

diferença / do 

outro (A,B,E,F,H) 

• Responsável / 

autónomo 

(C,D,E,F,G,I,J) 

(a,c) 

• Cuidador de si e 

do outro 

(B,E,F,G) (d,e) 

 
15 

 
 

  20 

 
Regime presencial / 
misto /  

 
não presencial: 

 

• Registos 
Plataforma E-
schooling; 

• Registos 
estruturados de 
observação; 

• Auto e 
heteroavaliação. 

 
 
 

 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
TIC/ 2.º Ciclo 

 

PERFIL DO ALUNO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DO ALUNO 
 

A. Linguagem e textos 
B. Informação e comunicação 
C. Raciocínio e resolução de problemas 
D. Pensamento crítico e pensamento criativo 
E. Relacionamento interpessoal 
F. Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G. Bem-estar, saúde e ambiente 
H. Sensibilidade estética e artística 
I. Saber científico, técnico e tecnológico 
J. Consciência e domínio do corpo. 

 

VALORES 
 

a) Responsabilidade e integridade 
b) Excelência e exigência 
c) Curiosidade, reflexão e inovação 
d) Cidadania e participação 
e) Liberdade 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
ANO – 5.º Ano / DISCIPLINA - EMRC 

 

Domínios Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil 
dos alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 

  
C

o
m

p
et

ê
n

ci
a 

C
o

m
u

n
ic

at
iv

a,
 I

n
te

rc
u

lt
u

ra
l e

 E
st

ra
té

gi
ca

 

 
UL- 1: VIVER JUNTOS 
 
- Compreender a mudança, como uma constante na vida e 
como fator de crescimento; (CN; CD) 
- Valorizar a diversidade dos membros em todos os grupos 
como fator de enriquecimento; (CN; CD) 
- Saber que os cristãos aprendem com Deus a comprometer-se 
numa vida com os outros, tal como estabelecido na 
Aliança; (Port) 
- Reconhecer a pertinência das regras no funcionamento da 
vida em sociedade; (Port; EV; ET; CD) 
- Assumir valores essenciais para uma convivência pacífica e 
facilitadora da relação interpessoal. (EV; ET; CD) 
 
UL – 3: FAMÍLIA, COMUNIDADE DE AMOR 
 
- Identificar as funções da família; (Port; CD) 
- Reconhecer a família como projeto de vida; (CD) 
- Interpretar o projeto cristão para a família; (Port; CD) 
- Assumir valores e gestos do amor na vida familiar. (Port; 
ET; CD) 
 
 
 
 
 

 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, I) 
 
 
Criativo 
(A, C, D, H) 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D) 
 
 
Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, I) 
 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(A, B, D, E, F, H) 

 
Regime 
Presencial / 
Misto / Não 
Presencial 
 

TOTAL: 40% 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Regime Presencial / Misto 
 
• Trabalho em aula; (25%) 
• Caderno Diário; (20%) 
• Trabalhos de 
casa/Produção 
Escrita/Trabalho de 
Pesquisa (30%) 
• Participação oral; (25%) 
 
Regime Não presencial 
 
• Trabalho em 
aula/Participação  
(assíncrona/síncrona); 
(30%) 
• Fichas de 
Trabalho/Produção 
Escrita/Trabalho de 
Pesquisa (70%) 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021 – 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
ANO – 5.º Ano / DISCIPLINA - EMRC 

 

Domínios Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos e Capacidades 

Descritores do Perfil 
dos alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 

  
C

o
m

p
et

ê
n

ci
a 

C
o

m
u

n
ic

at
iv

a,
 I

n
te

rc
u

lt
u

ra
l e

 E
st

ra
té

gi
ca

 

 
UL – 4: CONSTRUIR A FRATERNIDADE 
 
- Descrever o que é a fraternidade e o seu alcance social e 
religioso; (Port; CD) 
- Identificar fragilidades e ameaças à fraternidade; (Port; 
CN; CD) 
- Reconhecer nas primeiras comunidades cristãs um modelo 
de fraternidade; (Port) 
- Reconhecer a Regra de ouro do Cristianismo e de outras 
tradições religiosas; (Port; CD) 
Promover o valor do perdão nas relações interpessoais; 
(Port; CD) 
- Comprometer-se na construção de um mundo fraterno que 
promove o bem comum e o cuidado do outro. (Port; CN; ET; 
EV; CD) 

 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, ) 
 
Questionador 
(A, F, I) 
 
Comunicador 
(A, B, D, H) 
 
Participativo/ 
colaborador 
(A, B, C, D, E, F, H, I) 
 
Responsável/ 
autónomo 
(C, D, E, F, I,) 
 
Cuidador de si e do 
outro (B, E, F, G) 
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Domínios Aprendizagens essenciais: 
Atitudes 

Descritores do Perfil dos 
alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação 
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 COMPORTAMENTO: 

 Ser mediador de conflitos. 

 Evidenciar relações interpessoais. 

 Cumprir com as regras de conduta. 

 Respeitar os outros. 
 

 SENTIDO DE RESPONSABILIDADE: 

 Demonstrar empenho pelas atividades propostas. 

 Ser assíduo.  

 Ser pontual. 

 Fazer-se acompanhar do material necessário para 
a aula e utilizá-lo convenientemente. 

 Realizar as tarefas e os trabalhos de casa em 
tempo útil. 
 

 PARTICIPAÇÃO: 

 Revelar autonomia. 

 Intervir oportunamente em sala de aula. 

 Cooperar com os outros. 
 

 EMPENHO NAS ATIVIDADES. 

 

 

 Participativo / 

colaborador 

(B,C,D,E,F) (b,d) 

 Respeitador da 

diferença / do 

outro (A,B,E,F,H) 

 Responsável / 

autónomo 

(C,D,E,F,G,I,J) 

(a,c) 

 Cuidador de si e 

do outro 

(B,E,F,G) (d,e) 

Regime presencial / 
misto / não 
presencial 

 
TOTAL: 60% 

 
PARCIAL: 

Comportamento: 
25% 
 
Sentido de 
responsabilidade: 
30%: 
-assiduidade (2%) 
-pontualidade (3%) 
-cumprimento da 
realização das 
tarefas e trabalhos 
de casa (20%) 
-material (5%) 
 
Participação: 
15% 
 
Empenho nas 
atividades: 30% 
 

Regime presencial / 
misto / não 
presencial: 

 

 Registos 
Plataforma E-
Schooling; 

 Registos 
estruturados de 
observação; 

 Auto e 
heteroavaliação. 
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PERFIL DO ALUNO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DO ALUNO 
 

A. Linguagem e textos 
B. Informação e comunicação 
C. Raciocínio e resolução de problemas 
D. Pensamento crítico e pensamento criativo 
E. Relacionamento interpessoal 
F. Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G. Bem-estar, saúde e ambiente 
H. Sensibilidade estética e artística 
I. Saber científico, técnico e tecnológico 
J. Consciência e domínio do corpo. 

VALORES 
 

a) Responsabilidade e integridade 
b) Excelência e exigência 
c) Curiosidade, reflexão e inovação 
d) Cidadania e participação 
e) Liberdade 
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