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INFORMAÇÃO: 

Os critérios de avaliação, de cada disciplina do 1º ano, têm por base os conteúdos específicos definidos 

nos respetivos programas, com referência às Aprendizagens Essenciais e ao Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória [Portaria n.º 223-A/2018 de 03 de agosto]. 

1. A avaliação subdivide-se em dois grandes domínios: Domínio das Aprendizagens (70%) e Domínio 

Comportamental (30%). Domínios esses onde serão incorporadas as áreas de competências-chave do 

perfil dos alunos (ACPA) consideradas adequadas de acordo com o trabalho a desenvolver 

(inclusivamente nos percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares):             

 
 
 
 
 
 
 

2. Os parâmetros do domínio comportamental reportam-se a: 

» Cumprimento dos deveres escolares (pontualidade; trazer o material escolar necessário para a aulas);  

» Respeito pelas Regras de Conduta (respeito pelo outro; cooperação com os colegas, professores e funcionários; 

conservação/limpeza dos espaços e materiais escolares).  

» Empenho/Interesse na realização do trabalho e do estudo, bem como na superação das dificuldades; 

» Autonomia: Realiza autonomamente as atividades que lhe são propostas.  

» Participação: nas atividades escolares. 

3. A área de Cidadania e Desenvolvimento é transversal às componentes do currículo e é avaliada no âmbito 

das aprendizagens essenciais desenvolvidas. 

4. A avaliação formativa é composta pelos diferentes instrumentos de avaliação definidos por disciplina e 

ano de escolaridade. Todos os instrumentos de avaliação serão entregues ao aluno com a indicação da 

informação globalizante de natureza qualitativa, segundo a escala adotada para o 1º Ciclo do Ensino Básico 

de acordo com a seguinte tabela: 

 

 

 
 

 

5. No 1º ciclo devem observar-se as condições de transição e de aprovação previstas no art.º 32 da 

Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto. 

 

Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória | Competências Chave: 

A. Linguagens e textos. 

B. Informação e comunicação. 

C. Raciocínio e resolução de problemas. 

D. Pensamento crítico e pensamento criativo. 

E. Relacionamento interpessoal. 

F. Autonomia e desenvolvimento pessoal. 

G. Bem-estar e saúde. 

 

H. Sensibilidade estética e artística. 

I. Saber técnico e tecnologias. 

J. Consciência e domínio do corpo. 

Média Final (%) 0-49 50-69 70-89 90-100 

Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 
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PORTUGUÊS 1º ANO  
Domínio das Aprendizagens   70% Domínio Comportamental                                   30% 

Oralidade 

55% 

Cumprimento dos deveres escolares 5% 

Leitura e escrita Respeito pelas Regras de Conduta 7% 

Educação Literária Empenho / Interesse  6% 

Gramática Autonomia  6% 

Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC)  
no âmbito do Plano de Atividades da Turma 

15% Participação 6% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Testes Escritos 30% Grelhas de autoavaliação e heteroavaliação 
30% 

Trabalho de Aula 25% Observação direta 

Observação direta/fichas de trabalho 15%   

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   

» Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular serão considerados os 70% na 

avaliação das aprendizagens na disciplina. 

» A classificação é expressa com as menções de Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom. A avaliação atribuída em 

cada período integra todo o trabalho realizado até ao momento, de acordo com a seguinte fórmula: 

• Classificação 1º Período: (Testes escritos x0,3) +(Trabalho da aula x 0,25) + (observação direta x 0,15) + 

(Domínio Comportamental x 0,3) 

• Classificação 2º Período: (Média do 1º Período + Média dos elementos de avaliação do 2º período) /2 

• Classificação 3º Período: (Média final do 1º período + média final do 2º período) + (Média final dos 

elementos de avaliação do 3º período) / 3 

 

MATEMÁTICA 1º ANO  
Domínio das Aprendizagens   70% Domínio Comportamental                                   30% 

Números e Operações 

55% 

  

Geometria   

Medida Cumprimento dos deveres escolares 5% 

Organização e tratamento de dados Respeito pelas Regras de Conduta 7% 

Resolução de problemas Empenho / Interesse  6% 

Raciocínio matemático Autonomia 6% 

Comunicação matemática Participação 6% 

Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC)  
no âmbito do Plano de Atividades da Turma 

15%   

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Testes Escritos 30% Grelhas de autoavaliação e heteroavaliação 
30% 

Trabalho de Aula 25% Observação direta 

Observação direta/fichas de trabalho 15%   

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
» Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular serão considerados os 70% na 

avaliação das aprendizagens na disciplina. 

» A classificação é expressa com as menções de Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom. A avaliação atribuída em 

cada período integra todo o trabalho realizado até ao momento, de acordo com a seguinte fórmula: 

• Classificação 1º Período: (Testes escritos x0,3) +(Trabalho da aula x 0,25) + (observação direta x 0,15) + 

(Domínio Comportamental x 0,3) 

• Classificação 2º Período: (Média do 1º Período + Média dos elementos de avaliação do 2º período) /2 

• Classificação 3º Período: (Média final do 1º período + média final do 2º período) + (Média final dos 

elementos de avaliação do 3º período) / 3 

ESTUDO DO MEIO 1º ANO  
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Domínio das Aprendizagens   70% Domínio Comportamental                                   30% 

Compreensão dos conteúdos/temas trabalhado 

55% 

Cumprimento dos deveres escolares 5% 

Aplicação dos conhecimentos adquiridos a novas 
situações 

Respeito pelas Regras de Conduta 7% 

Capacidade de observação Empenho / Interesse  6% 

Demonstração de espírito crítico Autonomia 6% 

Desenvolvimento da curiosidade científica Participação 6% 

Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC)  
no âmbito do Plano de Atividades da Turma 

15%   

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Testes Escritos 30% Grelhas de autoavaliação e heteroavaliação 

30% Trabalho de Aula 25% 
Observação direta 

Observação direta/fichas de trabalho 15% 

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   

» Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular serão considerados os 70% na 

avaliação das aprendizagens na disciplina. 

» A classificação é expressa com as menções de Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom. A avaliação atribuída em 

cada período integra todo o trabalho realizado até ao momento, de acordo com a seguinte fórmula: 

• Classificação 1º Período: (Testes escritos x0,3) +(Trabalho da aula x 0,25) + (observação direta x 0,15) + 

(Domínio Comportamental x 0,3) 

• Classificação 2º Período: (Média do 1º Período + Média dos elementos de avaliação do 2º período) /2 

• Classificação 3º Período: (Média final do 1º período + média final do 2º período) + (Média final dos 

elementos de avaliação do 3º período) / 3 

 
 

 

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 1º ANO  
Domínio das Aprendizagens   70% Domínio Comportamental                                   30% 

Conhecimento e aplicação de diferentes técnicas 

55% 

  

Compreensão de jogos de comunicação 
verbal/não verbal 

Cumprimento dos deveres escolares 5% 

Domínio da expressividade do corpo e da voz Respeito pelas Regras de Conduta 7% 

Capacidade de reproduzir e /ou criar sons Empenho / Interesse  6% 

Desenvolvimento auditivo  Autonomia 6% 

Dramatização Participação 6% 

Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC)  
no âmbito do Plano de Atividades da Turma 

15% 
 
 

 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Trabalho de Aula 30% Grelhas de autoavaliação e heteroavaliação 
30% 

Observação direta/fichas de trabalho 40% Observação direta 

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   

» Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular serão considerados os 70% na 

avaliação das aprendizagens na disciplina. 

» A classificação é expressa com as menções de Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom. A avaliação atribuída em 

cada período integra todo o trabalho realizado até ao momento, de acordo com a seguinte fórmula: 

• Classificação 1º Período: (Trabalho da aula x 0,3) + (observação direta x 0,4) + (Domínio Comportamental x 

0,3) 

• Classificação 2º Período: (Média do 1º Período + Média dos elementos de avaliação do 2º período) /2 

• Classificação 3º Período: (Média final do 1º período + média final do 2º período) + (Média final dos 

elementos de avaliação do 3º período) / 3 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 1º ANO  
Domínio das Aprendizagens   70% Domínio Comportamental                                   30% 

Conhecimento e aplicação de regras 

55% 

Cumprimento dos deveres escolares 5% 

Execução de jogos e exercícios Respeito pelas Regras de Conduta 7% 

Perícia e manipulação Empenho / Interesse  6% 

Coordenação motora Autonomia 6% 

Orientação espacial Participação 6% 

Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC)  
no âmbito do Plano de Atividades da Turma 

15% 
 

 
 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Trabalho de Aula 30% Grelhas de autoavaliação e heteroavaliação 
30% 

Observação direta 40% Observação direta 

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   

» Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular serão considerados os 70% na 

avaliação das aprendizagens na disciplina. 

» A classificação é expressa com as menções de Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom. A avaliação atribuída em 

cada período integra todo o trabalho realizado até ao momento, de acordo com a seguinte fórmula: 

• Classificação 1º Período: (Trabalho da aula x 0,3) + (observação direta x 0,4) + (Domínio Comportamental x 

0,3) 

• Classificação 2º Período: (Média do 1º Período + Média dos elementos de avaliação do 2º período) /2 

• Classificação 3º Período: (Média final do 1º período + média final do 2º período) + (Média final dos 

elementos de avaliação do 3º período) / 3 

 
 
 

APOIO AO ESTUDO 1º ANO  
Domínio das Aprendizagens   70% Domínio Comportamental                                   30% 

Realização de tarefas sem ajuda contínua 

55% 

Cumprimento dos deveres escolares 5% 

Cumprimento das tarefas propostas Respeito pelas Regras de Conduta 7% 

Adoção de métodos de estudo e trabalho Empenho / Interesse  6% 

Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC)  
no âmbito do Plano de Atividades da Turma 

15% 

Autonomia 6% 

Participação 6% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Trabalho na aula 50% Grelhas de autoavaliação e heteroavaliação 
30% 

Observação direta 20% Observação direta 

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   

» Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular serão considerados os 70% na 

avaliação das aprendizagens na disciplina. 

» A classificação é expressa com as menções de Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom. A avaliação atribuída em 

cada período integra todo o trabalho realizado até ao momento, de acordo com a seguinte fórmula: 

• Classificação 1º Período: (Trabalho da aula x 0,5) + (observação direta x 0,2) + (Domínio Comportamental x 

0,3) 

• Classificação 2º Período: (Média do 1º Período + Média dos elementos de avaliação do 2º período) /2 

• Classificação 3º Período: (Média final do 1º período + média final do 2º período) + (Média final dos 

elementos de avaliação do 3º período) / 3 
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OFERTA COMPLEMENTAR (BRINCAR.COM) 1º ANO  
Domínio das Aprendizagens   70% Domínio Comportamental                                   30% 

Desenvolve a curiosidade e o conhecimento científico 

55% 

Cumprimento dos deveres escolares 5% 

Compreende o comportamento de diferentes objetos Respeito pelas Regras de Conduta 7% 

Desenvolve o sentido artístico e criativo Empenho / Interesse  6% 

Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC)  
no âmbito do Plano de Atividades da Turma 

15% 

Autonomia 6% 

Participação 6% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Trabalho de Aula 30% Grelhas de autoavaliação e heteroavaliação 
30% 

Observação direta 40% Observação direta 

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
» Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular serão considerados os 70% na 

avaliação das aprendizagens na disciplina. 

» A classificação é expressa com as menções de Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom. A avaliação atribuída em 

cada período integra todo o trabalho realizado até ao momento, de acordo com a seguinte fórmula: 

• Classificação 1º Período: (Trabalho da aula x 0,3) + (observação direta x 0,4) + (Domínio Comportamental x 

0,3) 

• Classificação 2º Período: (Média do 1º Período + Média dos elementos de avaliação do 2º período) /2 

• Classificação 3º Período: (Média final do 1º período + média final do 2º período) + (Média final dos 

elementos de avaliação do 3º período) / 3 
 

 

EMRC 1º ANO  
Domínio das Aprendizagens   60% Domínio Comportamental                                   40% 

  Cumprimento dos deveres escolares 8% 

Aquisição de Conhecimentos 15% Respeito pelas Regras de Conduta 8% 

Aplicação de conhecimentos a novas situações 15% Empenho / Interesse  8% 

Realização de atividades de forma autónoma 15% Autonomia  8% 

Cooperação em tarefas e projetos comuns 15% Participação 8% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Trabalhos individuais 30%   

Trabalhos de grupo 30% Grelhas de registo / Observação direta  

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
* A disciplina de EMRC não participa no trabalho desenvolvido no âmbito das DAC, tendo em conta que os alunos inscritos em EMRC do 1º 

ano, integram o grupo único de alunos inscritos em EMRC, do primeiro ciclo, do qual fazem parte também alunos do 2º, 3º e 4º anos. Ou 

seja, não existe nenhum grupo de alunos inscritos de uma turma, do primeiro ano, que forme um único grupo, numa hora letiva. Esta 

situação impossibilita a professora de desenvolver atividades dirigidas a determinada turma, pois estão integrados no mesmo grupo-turma 

alunos de outros anos, do 1º ciclo. 

A classificação expressa-se na atribuição de uma menção qualitativa de acordo com a seguinte escala: 90% – 100% Muito Bom; 70% – 89% 

– Bom; 50% – 69% Suficiente e 0% – 49% Insuficiente  

A avaliação atribuída em cada período integra todo o trabalho realizado até ao momento, de acordo com a seguinte fórmula: 

60% Domínio dos Saberes e Capacidades + 40% Domínio comportamental = (Trabalhos individuais X 0,3) + (Trabalhos de grupo X 0,3) + 

(Domínio Comportamental X 0,4) 

• Classificação 1º Período = 60% Domínio dos Saberes e Capacidades+ 40% Domínio comportamental 

• Classificação 2º Período = 1º Período + 2º Período (60% Domínio dos Saberes e Capacidades + 40% Domínio Comportamental)/ 2 

Classificação 3º Período = 1º Período + 2º Período + 3º Período (60% Domínio dos Saberes e Capacidades+ 40% Domínio 

comportamental)/3 
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DOMÍNIOS DE ARTICULAÇÃO CURRICULAR | DAC 1º ANO  
Domínio das Aprendizagens  100% 

Descritores Indicadores  

Investigador Pesquisa, elabora trabalhos 30% 

Criativo Apresenta ideias perante um problema 20% 

Conhecedor Evidencia conhecer o tema tratado 20% 

Comunicador Apresenta os trabalhos oralmente e/ou em suporte físico de forma correta 30% 

Instrumentos de Avaliação   
Trabalho de grupo/colaborativo  

Trabalho de projeto  

Pesquisa/ investigação  

Trabalho prático/experimental 100% 

Trabalho com recurso às TIC  

Apresentações Orais/Exposições  

Registos de observação  

Considerações 

» Os Domínios de Articulação Curricular (DAC) são o conjunto de conteúdos/aprendizagens que os alunos irão explorar no âmbito do 

plano de atividades da turma (PAT). 

» As disciplinas intervenientes irão articular no sentido de desenvolver atividades interdisciplinares/multidisciplinares, num 

determinado período de tempo, até 25% da carga anual da disciplina. 

» A avaliação dos Domínios de Articulação Curricular é parte integrante do domínio das aprendizagens de cada uma das áreas 

curriculares envolvidas no(s) projeto(s) da turma. 

» O Domínio Comportamental será avaliado no âmbito da disciplina. 

» Todos os trabalhos/projetos desenvolvidos deverão ser avaliados de 0 a 100%, deverão ser do conhecimento do aluno e do 

encarregado de educação e terão uma ponderação de 15% na avaliação das disciplinas envolvidas. 

 
Agrupamento de Escolas de Pombal | Outubro de 2018 


