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Critérios de Avaliação 

                           Departamento 1º Ciclo - 4º ano                      Ano Letivo 2020/2021 

 

Áreas de 
Competência 
(de acordo c/ Perfil 

Aluno) 
Disciplinas Domínios/temas 

 (de acordo c/ as AE) Ponderação % 
Instrumentos de 

Avaliação 

Saber/ Saber 
Fazer 

Português 

Oralidade 15% 

75% 

 
Intervenção Oral 

(registos/grelhas de 
observação direta) 

Trabalhos de Pesquisa  
Trabalho 

Individual/Pares/Grupo 
Trabalhos de Projeto 

Minifichas 
Fichas de trabalho 
Fichas de avaliação 

 

Leitura 20% 

Escrita 20% 

Educação Literária 10% 

Gramática 10% 

Matemática 
Números e Operações 35% 

75% Geometria e Medida 25% 

Organização e Tratamento de 
dados 

15% 

Estudo Meio 
Sociedade 15% 

75% 
Natureza 15% 

Tecnologia 30% 

Sociedade/Natureza/Tecnologia 15% 

Expressões 
Artísticas 
(Expressão 
Dramática; 

Expressão Musical, 
Expressão Plástica) 

Apropriação e reflexão 20% 

75% 

 
Trabalho 

Individual/Pares/Grupo 
Trabalhos de Pesquisa 
Trabalhos de Projeto 

Fichas de trabalho 
Fichas de avaliação 
Registos/grelhas de 
observação direta 

Interpretação e comunicação 20% 

Experimentação e criação 35% 

Expressão 
Físico Motora 

Participação, autonomia e desempenho 75% 
Apoio ao 
Estudo 

Metodologia, capacidade de organização e 
cumprimento das atividades 

75% 

Oferta 
Complementar 

Educação para a Cidadania 
(Educação para a Saúde e Sexualidade; Relações 

interpessoais e liberdade de expressão; Educação 
Ambiental e Desenvolvimento sustentável; Educação 

para os Direitos Humanos) 

75% 

Abordagem Transversal  
Atividade Prática/ Experimental, TIC, Cidadania e Desenvolvimento e Oralidade 

 

 

Saber Ser/ 
Saber Estar 

 

Atitudes e Comportamento 
 

 
Assiduidade/ Pontualidade 
Responsabilidade 
Empenho 
Autonomia  
Material 

25% 

 
Registos/Grelha de 
observação direta 

Autoavaliação - capaz 
de argumentar de 

forma crítica 
 



 
 

 

     O aluno deve:  

  - Interpretar o essencial de discursos orais. 

- Ler textos com entoação. 

- Identificar o tema e o assunto do texto.  

- Compreender textos narrativos, poéticos e dramáticos. 

- Redigir textos coerentes e coesos com recurso a elementos como a concordância entre constituintes, a correlação de 

tempos verbais a sinonímia e a pronominalização. 

- Mobilizar adequadamente as regras de ortografia.  

- Ler e representar números no sistema de numeração decimal até ao milhão. 

- Comparar e ordenar números naturais.  

- Reconhecer relações numéricas e propriedades das operações e utilizá-las em situações de cálculo.  

- Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas.  

- Medir comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas.  

- Exprimir, oralmente e por escrito, e explicar raciocínios, procedimentos e conclusões. 

- Localizar Portugal no Mundo. 

- Reconhecer casos de desrespeito dos direitos consagrados na Convenção sobre os Direitos da Criança. 

- Conhecer procedimentos adequados em situação de pequenos acidentes. 

- Compreender que os seres vivos dependem uns dos outros e reconhecer a importância da preservação da Natureza.  

- Saber colocar questões, levantar hipóteses,  comprovar resultados e saber comunicá-los. 

 

    No 4º ano de escolaridade não é aprovado o aluno que obtiver menção Insuficiente a Português e Matemática, ou em três 

ou mais disciplinas (ex: Português + Estudo do Meio + Inglês). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Níveis de classificação 

Menção 
qualitativa 

Percentagem 
Descritor 

Insuficiente 0% a 49 % Desenvolveu, com alguma dificuldade, algumas competências essenciais. 

Suficiente 50% a 69 % Desenvolveu a maior parte das competências essenciais. 

Bom 70% a 89 % Desenvolveu com facilidade as competências essenciais.  

Muito Bom 90% a 100 % Desenvolveu com muita facilidade as competências essenciais. 

 

 

Nomenclaturas a adotar 

Final de ciclo 4º ano 
Aprovado 

Não aprovado 
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Departamento de Línguas 

Área Disciplinar de Línguas Estrangeiras - Inglês  

1º Ciclo- 4º Ano 

 

Critérios de Avaliação 

 

Tipologias de trabalho / Instrumentos de Avaliação 

 
- Produtos orais e escritos decorrentes de atividades e de projetos de trabalho 

- Testes 

- Observação direta 

- Grelhas de registo (auto e/ou heteroavaliação) 
 
- Grelhas de observação 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Inglês 1º ciclo (4º ano)  
  

DOMÍNIOS  
INDICADORES DE 

AVALIAÇÃO  
INSTRUMENTOS  
DE AVALIAÇÃO  

VALÊNCIA  

  
Compreensão Oral / Listening L3  
  

 Compreender palavras e expressões 
simples  

 Compreender frases simples, 
articuladas de forma clara e pausada  

  
Interação Oral / Spoken Interaction  
  

 Exprimir-se, de forma adequada, em  
contextos simples  

 Interagir com o professor e/ou colegas 
em situações muito simples e previamente 
preparadas   

  
Produção Oral / Spoken Production  
  

 Produzir sons, entoações e ritmos da 
língua  

 Expressar-se, com vocabulário 
limitado, em situações previamente 
preparadas  

- 
Disponibilidade/perseverança 
quanto à utilização da língua 
materna/estrangeira em 
contextos de comunicação 
variados  
  
- Fluência na utilização da 
língua materna/estrangeira  
  
- Correção dos 
textos/discursos produzidos  
  
- Adequação dos 
textos/discursos aos 
destinatários, aos contextos e 
às finalidades da 
comunicação  
  
- Pertinência e rigor da 
informação utilizada  
  
- Capacidade de mobilizar 
referentes socioculturais 

  
  
  
  
  
  

- Produtos orais e 
escritos decorrentes de 
atividades e de projetos 
de trabalho  
  
- Observação direta  
  
- Testes  
  
  
- Grelhas de registo 
(auto e/ou 
heteroavaliação)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     80%  



Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos 
Vila Franca de Xira 

Ano Letivo 2020/2021 
  
Leitura / Reading  
  

 Compreender palavras e frases 
simples  

  
Escrita / Writing  
  

 Utilizar palavras conhecidas  

 Produzir um texto muito simples com 
vocabulário limitado  
  

Léxico e Gramática / Lexis and 
Grammar  
  

 Conhecer vocabulário simples do dia a 
dia e vocabulário com base nos temas 
estudados  

 Conhecer algumas estruturas 
elementares do funcionamento da língua  

 
  

Domínio Intercultural / Intercultural 
Domain  
  

 Conhecer-se a si e ao outro  

 Desenvolver o conhecimento do seu 
mundo e do mundo do outro  

  
  

pertinentes e adequados às 
situações de comunicação  
  
- Capacidade de seleccionar 
fontes de informação 
pertinentes e adequadas às 
tarefas em curso  
  
- Capacidade de organizar a 
informação de forma 
adequada  
  
- Capacidade de reflectir 
sobre o funcionamento do 
sistema linguístico e sobre o 
uso da língua em situações 
de comunicação  
  
- Capacidade de autoavaliar 
desempenhos enquanto 
ouvinte/falante, leitor e 
produtor de textos  

  
Atitudes e Valores  
  
  

 Pontualidade;  

 Interesse;  

 Organização/metodologia de 
trabalho;  

 Participação;  

 Cooperação;  

 Responsabilidade;  

 Autonomia;  

 Perseverança;  

 Sentido crítico;  

 Relacionamento cívico/ 
respeito pelo papel dos vários 
agentes educativos;  

 Autoavaliação.  

  
- Respeito pelas regras de 
funcionamento da sala de 
aula (comportamento 
adequado, correcção da 
linguagem utilizada, 
participação ordenada, 
respeito pelos outros, 
assiduidade, pontualidade)  
  
- Demonstração de espírito 
crítico e de uma atitude de 
abertura aos diferentes 
contextos culturais  
  
- Empenho, persistência e 
sentido de responsabilidade  
  
- Capacidade de trabalhar de 
forma autónoma e como 
membro de uma equipa, em 
estilo de cooperação  
  
- Capacidade de gerir 
adequadamente os tempos e 
materiais de trabalho  
  
- Capacidade de avaliar os 
progressos individuais na 
aprendizagem  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
- Grelhas de 
observação  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

20%  

Nota: Este é um quadro de referência, não inviabiliza a avaliação individual de cada aluno.  
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