
 

 Critérios de avaliação no 1ºCiclo 

A avaliação dos alunos deve incidir não só ao nível das competências gerais do ensino básico (transversais a todas as disciplinas), 
mas também no domínio das competências específicas de cada disciplina ou área curricular não disciplinar, no domínio das 
capacidades ou aptidões e no domínio das atitudes e valores. 
No 1.º ciclo do ensino básico, a avaliação sumativa interna exprime-se de forma descritiva, incidindo sobre as diferentes áreas 
curriculares. No final do terceiro período corresponde à avaliação realizada ao longo de todo o ano lectivo. 
A avaliação deve: 
· Englobar sempre um processo de formação global e integral do aluno; 
· Ter em conta as características individuais de cada um; 
· Incidir, fundamentalmente, nos progressos verificados; 
· Apoiar-se em instrumentos/situações diversificadas  
· Reajustar as metodologias e os recursos às características dos alunos; 
· Permitir o reajustamento dos projectos curriculares de turma de acordo com as necessidades educativas dos alunos. 
Os domínios de avaliação a contemplar são os conhecimentos e competências, as atitudes e valores.  

1º Ciclo 
 
 
 

 
 

Domínios Critérios 

Conhecimentos e Competências 
(80%) 

 

-Aquisição de conhecimentos 
-Compreensão e aplicação de conhecimentos 
-Progressão na aprendizagem 

 
Atitudes / Valores 

(20%) 

-Responsabilidade 
-Autonomia 
-Sociabilidade 
-Organização 
-Cooperação 
-Atitude crítica 

Níveis de Desempenho dos alunos.   

Insuficiente 

Não possui nem se empenha em melhorar hábitos e métodos de trabalho.  
Não é capaz nem se esforça em recolher e tratar a informação.  
Não é capaz de expressar as suas ideias, quer oralmente, quer por registos escritos.   
 As fichas, testes e outros elementos de avaliação têm globalmente classificação inferior a 49%.  
 
 Revela falta de interesse e de responsabilidade.  
 Adopta, por vezes, comportamentos inadequados, infringindo com frequência as normas e regras 
estipuladas.  
 Raramente participa e colabora nas actividades que lhe são propostas.   
 Tem muitas dificuldades na aquisição das competências essenciais ao nível de conceitos e conteúdos 
curriculares.  

Suficiente 

Denota empenho em melhorar os seus métodos de trabalho e de estudo.  
Recolhe a informação mais relevante, não obstante revele algumas dificuldades no seu tratamento.  
As fichas, testes e outros elementos de avaliação têm globalmente classificação entre 50% e 74%. 
Transmite oralmente e por escrito, embora com algumas dificuldades as suas ideias.  
 Revela alguma responsabilidade, interesse e empenho nas actividades propostas.  
 Cumpre com regularidade, as normas e regras estipuladas.  
Participa e colabora nas actividades sempre que solicitado.  
 Adquire com alguma dificuldade as competências essenciais ao nível de conceitos e conteúdos curriculares.  

Bom 

Adequa os seus métodos de trabalho e de estudo às diferentes situações.  
Recolhe, organiza e trata a informação em função dos problemas a resolver.  
 Transmite com segurança as suas ideias, utilizando correctamente o código linguístico.  
As fichas, testes e outros elementos de avaliação têm globalmente classificação entre 75% e 89%. 
 É responsável e revela interesse e empenho nas actividades.  
 Age com bom senso e cumpre as normas e as regras estipuladas.  
 Participa espontaneamente e de acordo com as regras estabelecidas.  
 Adquire sem dificuldades as competências essenciais ao nível de conceitos e conteúdos curriculares.  

Muito Bom 

Adequa, reformula e analisa os métodos de trabalho e de estudo, formulando opiniões e dando sugestões.  
Emprega várias estratégias de aprendizagem para a recolha e tratamento de informação, utilizando vários 
suportes de trabalho.  
 Utiliza correctamente meios de comunicação diversificados.  
 Revela um elevado sentido de responsabilidade, interesse e cooperação.  
 Age com bom senso, cumpre as normas e regras estipuladas, formulando opiniões e dando sugestões.  
 Participa espontânea e activamente na vida escolar, demonstrando sentido crítico.  

Domínios 

Conhecimentos e Competências Atitudes e Valores 

80% 20% 



 

As fichas, testes e outros elementos de avaliação têm globalmente classificação entre 90% e 100%.  
 Adquire com facilidade as competências essenciais ao nível de conceitos e conteúdos curriculares.  

 

Instrumentos de avaliação 

-fichas/registos de avaliação diagnóstica; fichas de avaliação formativa; fichas de avaliação sumativa; observações e registos; 
trabalhos produzidos pelos alunos; auto e hetero-avaliação; questionários. 

 Áreas Curriculares disciplinares 

Menção qualitativa  ----» Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Escala percentual   -----» 0% - 49% 50% - 74% 75% - 89% 90% - 100% 

 
No âmbito da avaliação da Língua Portuguesa foram definidos, na escrita de textos, os itens e percentagens relativas a cada item, 
quando integradas em fichas de avaliação. Quando avaliadas isoladamente deverão ser respeitados os itens e as percentagens, 
proporcionalmente à cotação atribuída. 
 

Texto Escala percentual - 25% (Quando integrado em ficha de avaliação) 

 Ortografia 5% 

Ordenação de ideias 5% 

Respeitar o tema 5% 

Criatividade 5% 

Pontuação 5% 

 
Áreas Curriculares não disciplinares 

A avaliação das áreas curriculares não disciplinares expressa-se numa menção qualitativa de Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito 
Bom, e é registada numa ficha informativa a entregar, no final de cada período lectivo, aos Encarregados de Educação/Pais. 

 

 

 

 

Actividades de Enriquecimento Curricular 

A avaliação das actividades de enriquecimento curricular realiza-se no final de cada período lectivo, de forma descritiva, com 
referência à assiduidade, comportamento, empenhamento e interesse demonstrados pelos alunos. A avaliação é entregue aos 
encarregados de educação na reunião de final de período, convocada pelos professores titulares de turma. 

Avaliação de diagnóstico 

A avaliação de diagnóstico feita no início de cada ano lectivo expressa-se em três níveis: Domina, Não domina e Domina bem, 
conforme representado no quadro seguinte, não devendo ser contabilizada na avaliação final dos alunos. 

Informação descritiva Percentagens 

Não Domina 0% - 49% 

Domina 50% - 74% 

Domina bem 75% - 100% 

 
  Critérios de retenção do agrupamento 

O aluno ficará retido se tiver, simultaneamente, Não Satisfaz, nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática.  
Deve considerar-se na decisão de progressão/retenção os seguintes factores de ponderação:  

-Idade do aluno;  
- Retenções repetidas;  
- Progressão na Aprendizagem;  
- Língua Portuguesa como língua não materna;  

Em casos excepcionais, se um aluno continuar a não revelar as competências definidas para o ano em que está matriculado, depois 
de ter sido sujeito a uma retenção e aos respectivos planos de intervenção previstos, deve o professor titular de turma ponderar 
nas vantagens de uma segunda retenção. Deverão ser ouvidos os serviços de psicologia e orientação, bem como o encarregado de 
Educação e posteriormente submeter a decisão à ratificação do Conselho Pedagógico.  

Menção qualitativa Escala percentual 

Insuficiente 0%-49% 

Suficiente 50%-74% 

Bom 75%-89% 

Muito Bom 90%-100% 



 

Em situação de retenção, compete ao professor titular de turma elaborar um relatório analítico que identifique as aprendizagens 
realizadas e não realizadas pelo aluno, as quais devem ser tomadas em consideração na elaboração do projecto curricular de turma, 
em que o aluno venha a ser integrado e elaborar o respectivo plano de acompanhamento a ser implementado no ano lectivo 
seguinte. 

 


