
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                         
Agrupamento de escolas Agrupamento de escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa 

 
Critérios de avaliação da disciplina de Português –1º ciclo do ensino básico  ( 3.º e 4º anos) 

 
 

Domínios Instrumentos 
Peso 

% 

Perfil de desempenho/ nível de operacionalização 

 
Insuficiente 
(0% - 49%) 

 

 
Suficiente 

 
(50% - 69%) 

 

 
Bom 

 
(70% - 89%) 

 

 
Muito Bom 

 
(90% - 100%) 

 

 Conhecimentos 

 Capacidades 

- Oralidade 

- Leitura e escrita 

- Educação literária 

- Gramática 

Fichas sumativas  50 
O aluno não desenvol-
veu aptidões suficien-
tes na aprendizagem 
de acordo com os 
objetivos estabeleci-
dos na programação 
definida no ano de 
escolaridade relati-
vamente a: conheci-
mentos e capacidades 

O aluno desen-
volveu aptidões 
que lhe permi-
tem progressos 
na aprendiza-
gem de acordo 
com os objeti-
vos estabeleci-
dos na progra-
mação definida 
no ano de esco-
laridade relati-
vamente a: 
conhecimentos 
e capacidades 

O aluno revelou 
autonomia e 
segurança na 
escolha, aplica-
ção e utilização 
da informação e 
das técnicas de 
acordo com os 
objetivos esta-
belecidos na 
programação 
definida no ano 
de escolaridade 
relativamente a: 
conhecimentos 
e capacidades 

O aluno revelou 
grande capacidade 
e eficácia na utili-
zação e aplicação 
das aquisições 
feitas de acordo 
com os objetivos 
estabelecidos na 
programação defi-
nida no ano de 
escolaridade relati-
vamente a: conhe-
cimentos e capaci-
dades 

Exercícios e Fichas forma-

tivas 

10 

Registos do trabalho 

diário 

10 

Registos de observação 

direta 

10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Atitudes 

-Cumprimento das 

tarefas com autono-

mia 

-Assiduidade e pontu-

alidade 

-Participação 

-Relação com os 

outros 

 

-Registos de observação 

direta 

-Registo da assiduidade e 

pontualidade 

 

20 

 

O aluno não revelou 
atitudes suficiente-
mente adequados de 
acordo com as regras 
e no que respeita a:  

Pontualidade e assi-
duidade, 

Regras estabelecidas 
dentro e fora da sala 
de aula 

Cumprimento de 
prazos e tarefas 

Autonomia e respon-
sabilidade na realiza-
ção das tarefas 

Colaboração em tare-
fas e trabalho de 
grupo 

Respeito pelos outros 
e pela sua opinião 

 

O aluno revelou 
consciência 
cívica de acordo 
com as regras e 
no que respeita 
a:  

Pontualidade e 
assiduidade, 

Regras estabe-
lecidas dentro e 
fora da sala de 
aula 

Cumprimento de 
prazos e tarefas 

Autonomia e 
responsabilida-
de na realização 
das tarefas 

Colaboração em 
tarefas e traba-
lho de grupo 

Respeito pelos 
outros e pela 
sua opinião 

 

O aluno revelou 
grande maturi-
dade e consci-
ência cívica de 
acordo com as 
regras e no que 
respeita a:  

Pontualidade e 
assiduidade, 

Regras estabe-
lecidas dentro e 
fora da sala de 
aula 

Cumprimento de 
prazos e tarefas 

Autonomia e 
responsabilida-
de na realização 
das tarefas 

Colaboração em 
tarefas e traba-
lho de grupo 

Respeito pelos 
outros e pela 
sua opinião 

 

O aluno revelou 
grande maturidade 
e consciência cívi-
ca, autonomia e 
organização de 
acordo com as 
regras e no que 
respeita a:  

Pontualidade e 
assiduidade, 

Regras estabeleci-
das dentro e fora 
da sala de aula 

Cumprimento de 
prazos e tarefas 

Autonomia e res-
ponsabilidade na 
realização das 
tarefas 

Colaboração em 
tarefas e trabalho 
de grupo 

Respeito pelos 
outros e pela sua 
opinião 

 

 
 
 


