
 

 

 

 

Adenda aos Critérios de Avaliação - 1º Ciclo - 2ºPeríodo / 2021 

 

 

Atendendo à evolução da situação epidemológica e aos constrangimentos face à realidade 
verificada, desde o dia 22 de janeiro, data em que ocorreu a suspensão de todas as atividades 
letivas, em consequência do agravamento da situação pandémica pelo SARS-COV-2 que assolou 
o nosso país, tornou--se imperioso, à semelhança do ano transato, reorientar, uma vez mais, o 
ensino para o formato de aulas de Ensino à Distância, a operacionalizar a partir do dia 8 de 
fevereiro.  

 Neste contexto, o Departamento do 1º ciclo redefiniu a aplicação dos critérios de avaliação 
das aprendizagens dos alunos do 1º Ciclo, especificamente elaborados para o 3º período escolar 
do ano transato para o atual segundo período do presente ano letivo, cuja aplicação perdurará 
até o Regime de Ensino não Presencial vigorar.  

Neste sentido, e na sequência do atual formato de Ensino à Distância, o Departamento do 1º 
Ciclo fez algumas adaptações à sua linha de intervenção relativa ao processo de avaliação das 
aprendizagens dos alunos, ajustando alguns pressupostos, neste segundo período letivo, que 
serão anexados ao documento original, onde constam os critérios de avaliação do 1º Ciclo, 
produzido no início do ano letivo 2020/2021.  

    A avaliação das aprendizagens dos alunos assumirá um carácter predominantemente 

formativo, tendo por base o referencial comum relativo às Aprendizagens Essenciais e às 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 Para tal, será determinante o envolvimento da escola, dos professores, dos alunos e das 

famílias na execução e gestão do processo educativo implícito, particularmente, neste novo 

contexto de Ensino. 

Reiteramos que, embora não se descure outros aspetos avaliativos relevantes, dever-se-á 

privilegiar a avaliação para as aprendizagens, numa perspetiva de avaliação formativa e no 

feedback constante sobre a participação e progresso dos alunos. 

Os critérios de avaliação a considerar, nesta fase de trabalho, são os critérios transversais 
definidos pelo agrupamento: 

 



 
 

A avaliação final do 2º período terá a seguinte ponderação:  
- 70% relativo ao 1º período, uma vez que os momentos de avaliação e os 

trabalhos dos alunos foram presenciais; 
-30% do processo avaliativo é aplicado ao trabalho desenvolvido no 2º Período, 

distribuído conforme acima descrito, nas alíneas anteriores. 
 
 
 

                                                                                                                   Departamento do 1º Ciclo 

                                                                                                                Óbidos, 15 de fevereiro de 2021. 

 

 

 
Critérios de Avaliação   E@D / 1º ciclo 

 

a)  
Responsabilidade 

 
15% 

 
• Cumprir as normas e instruções estabelecidas no novo 
contexto escolar (assiduidade, pontualidade, regras de saber 
estar, respeito pela opinião dos outros e pelos materiais 
pedagógicos); 
• Cumprir e enviar as tarefas propostas na Plataforma 
Classroom dentro dos prazos definidos; 
• Participar de forma empenhada e oportuna nas tarefas e 
nas sessões síncronas e assíncronas. 
• Produzir de forma empenhada as tarefas definidas para as 
sessões síncronas e assíncronas.   
 

b)  

Autonomia 

 
 
 

 
10% 

• Manifestar curiosidade e gosto por aprender; 
• Demonstrar espírito de iniciativa interesse e criatividade; 
• Interação nas sessões síncronas; 
• Empenho na realização das tarefas (iniciativa, interesse e 
persistência); 
• Domínio de técnicas e procedimentos. 

c)  
Cooperação 

 

 
5% 

• Explicitar os seus pontos de vista com sentido de 
oportunidade; 

•Revelar espírito de cooperação com colegas e professor; 

•Contribuir para o funcionamento e a aprendizagem do 
grupo. 
 



 

            Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Inglês – 3.º ano 

 
DOMÍNIOS 

 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

 

O aluno deve ficar capaz de: 

 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
INSTRUMENTOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COGNITIVO 

ORALIDADE 
 
Compreensão oral  
● Compreender sons, entoações e ritmos da língua. 
● Identificar sons e entoações diferentes na língua inglesa por 

comparação com a língua materna. 

● Identificar ritmos em rimas, lengalengas e canções em gravações áudio 

e audiovisuais. 

● Reconhecer o alfabeto em Inglês 
 
Interação oral  
● Fazer perguntas, dar respostas sobre aspetos pessoais. 
● Interagir com o professor, utilizando expressões/frases simples, tais 

como formas de cumprimentar, despedir-se, agradecer, responder sobre 

identificação pessoal e preferências pessoais. 

Produção oral  
● Comunicar informação pessoal  elementar. 
● Expressar-se com vocabulário limitado, em situações organizadas 

previamente. 

 

Criativo (A, C, D, J) 

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

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

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

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

 

 

 

• 1/2 testes 

   

40% 

  

 

 

 

 

 

80% 

 

• Projetos 

• Apresentações 

• Trabalhos 

• Fichas de 
aplicação 

• Observação 
direta 

 

 
 
 

40% 



ESCRITA  
Compreensão Escrita  
● Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens. 
● Compreender pequenas frases com vocabulário conhecido. 
● Desenvolver a literacia conhecendo o alfabeto em Inglês. 
● Fazer exercícios de leitura de palavras (silenciosa/em voz alta. 
● Desenvolver a numeracia em língua inglesa. 
 
Interação Escrita  
● Preencher um formulário muito simples com informação pessoal. 
● Responder a um email, chat ou mensagem de forma muito simples. 
 
Produção Escrita  
● Ordenar letras para escrever palavras e legendar imagens.  
● Ordenar palavras para escrever frases.  
● Preencher espaços em frases simples, com palavras dadas.  
● Copiar e escrever palavras aprendidas. 
● Escrever números. 
 

 
Crítico/Analítico (A, 
B, C, D, G) 
 
Sistematizador/ 
organizador (A, B, C, 
I, J)  
 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, 
J)  
  
Questionador (A, F, 
G, I, J)  

COMPETÊNCIA INTERCULTURAL  
 
● Reconhecer realidades interculturais distintas 
● Reconhecer elementos da sua própria cultura, tais como diferentes 
aspetos de si próprio. 
● Reconhecer características elementares da cultura anglo-saxónica. 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
 

COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 
 

● Comunicar eficazmente em contexto. 
● Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos. 
● Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber. 
● Pensar criticamente. 
● Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade. 
● Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e 
aprender a regular o processo de aprendizagem.  

 

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) 



 

 

 

 

 

ATITUDINAL 

Comportamento 
O aluno deve ser capaz de: 

• Cumprir regras e assumir atitudes; 

• Respeitar a opinião dos outros; 

• Promover o respeito pela diferença; 

• Estabelecer relações interpessoais. 

 
Respeitador da 
diferença do outro  

(A, B, E, F, H) 
 
Participativo/ 
colaborador  

(B, C, D, E, F) 
 
Responsável/ 

Autónomo (C, D, E, 

F, G, I, J) 
 
 

 
 

• Observação 
direta  

 

• Grelhas de 
observação 

10%  

 

 

 

 

 

20% 

Participação 
O aluno deve ser capaz de: 

• Manifestar empenho e persistência. 

• Realizar as atividades propostas. 

Participar oportunamente. 

4% 

Responsabilidade 

O aluno deve ser capaz de: 

• Ter sentido de responsabilidade. 

• Ser organizado. 

4% 

Assiduidade/Pontualidade 
2% 

 

Adenda aos Critérios de Avaliação - 1º Ciclo - 3ºPeríodo 

      Atendendo aos constrangimentos verificados pela situação atual, Covid-19, e face a uma nova realidade que reorienta o ensino para um novo formato de aulas de Ensino à 
Distância, a operacionalizar ao longo do terceiro período letivo, afirma-se a necessidade de proceder à reformulação dos critérios de avaliação das aprendizagens dos alunos que serão 
aplicáveis, excecionalmente, no último trimestre do corrente ano letivo.  

      O peso anteriormente definido no Domínio Cognitivo para as fichas de avaliação será, no contexto atual da pandemia, atribuído a outros elementos de avaliação formativa (fichas 
de compreensão oral; fichas de compreensão escrita; textos escritos/atividades de produção escrita e fichas gramaticais) e ao desempenho dos alunos ao nível Domínio Atitudinal 
(Responsabilidade, Autonomia, Empenho (no cumprimento de tarefas) e de Cidadania (cooperação, partilha e comunicação). Os alunos terão que ser informados de todos elementos 
do Domínio Cognitivo que irão substituir as fichas de avaliação e de como, será feita ponderação/classificação/pontuação atribuída que será devidamente definido, por cada grupo 
disciplinar do nosso departamento. 

           Domínio Cognitivo: 80% 

          Compreensão Oral: 10% -aplicação de fichas de compreensão oral (avaliação formativa/avaliação sumativa); 



Compreensão Escrita:25%  -aplicação de fichas de compreensão escrita (avaliação formativa avaliação sumativa);); 

Produção e Interação Oral:20% - criação de situações de interação e de participação que permitam proceder ao registo do desempenho dos alunos nas aulas síncronas; 

Produção e Interação Escrita: 15%- realização de atividades de produção escrita/textos escritos e fichas gramaticais (avaliação formativa/avaliação sumativa);                              

Realidades Interculturais distintas:5% -desenvolvimento de atividades que permitam conhecer aspetos culturais de países de língua inglesa e estabelecer comparações com a sua 
realidade cultural do nosso país; 

Competência Estratégica:5% -relacionar conhecimentos de forma a desenvolver o pensamento crítico/criatividade e utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber. 

Atitudinal: 20% 

Participação: 5% -avaliação do empenho revelado no cumprimento de tarefas e no desempenho nas aulas síncronas; 

Responsabilidade e Autonomia:10% -avaliação do cumprimento de tarefas e dos respetivos prazos estabelecidos;  

Relacionamento Interpessoal (5%): -avaliação das atitudes comunicativas no contexto específico da aula síncrona, na relação estabelecida com o professor e restantes participantes 

 

Grupo de Inglês do 1ºciclo 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Inglês – 4.º ano 

 
DOMÍNIOS 

 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

 

O aluno deve ficar capaz de: 

 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
INSTRUMENTOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COGNITIVO 

ORALIDADE 
 
Compreensão oral  
● Entender instruções dadas diretamente para completar pequenas 
tarefas. 
● Acompanhar a sequência de pequenas histórias conhecidas. 
● Identificar palavras e expressões em rimas, lengalengas e canções. 
 
Interação oral  
● Utilizar formas de tratamento adequadas quando se dirige ao 
professor. 
● Perguntar e responder sobre preferências pessoais. 
● Perguntar e responder sobre temas previamente apresentados. 
● Interagir com o professor e/ou colegas em situações simples e 
organizadas previamente.  
 
Produção oral  

● Comunicar informação pessoal elementar. 
● Expressar-se com vocabulário simples, em situações previamente 
organizadas. 
● Dizer rimas, lengalengas e cantar. 

 

Criativo (A, C, D, J) 

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

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

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

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

 

 

 

• 1/2 testes 

   

40% 

  

 

 

 

 

 

80% 

 

• Projetos 

• Apresentações 

• Trabalhos 

• Fichas de 
aplicação 

• Observação 
direta 

 

 
 
 

40% 



ESCRITA  
Compreensão Escrita  
● Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens. 
● Ler pequenas histórias ilustradas com vocabulário conhecido. 
● Desenvolver a literacia, lendo histórias em Inglês e fazendo exercícios 
de rima e sinonímia. 
● Desenvolver a numeracia em língua inglesa. 
 
Interação Escrita  
● Preencher um formulário muito simples com informação pessoal. 
● Responder a um email, chat ou mensagem de forma muito simples. 
 
Produção Escrita  
● Legendar sequências de imagens.  
● Preencher espaços lacunares em textos muito simples com palavras 
dadas. 
● Escrever sobre si próprio. 
● Escrever sobre as suas preferências. 
 

 
Crítico/Analítico (A, 
B, C, D, G) 
 

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

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, 
J)  
  
Respeitador da 
diferença/do outro  
(A, B, E, F, H) 
 

COMPETÊNCIA INTERCULTURAL  
 
● Reconhecer realidades interculturais distintas. 
● Reconhecer elementos da sua própria cultura: diferentes aspetos de si 
próprio e identificar pessoas, lugares e coisas que são importantes para si 
e para a sua cultura. 
● Identificar os espaços à sua volta (a minha comunidade). 
● Reconhecer elementos da cultura anglo-saxónica. 
 

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

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

 

COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 
 

● Comunicar eficazmente em contexto. 
● Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos. 
● Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber. 
● Pensar criticamente. 
● Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade. 
● Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e 
aprender a regular o processo de aprendizagem.  

 

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) 



 

 

 

 

 

ATITUDINAL 

Comportamento 
O aluno deve ser capaz de: 

• Cumprir regras e assumir atitudes; 

• Respeitar a opinião dos outros; 

• Promover o respeito pela diferença; 

• Estabelecer relações interpessoais. 

 
Respeitador da 
diferença/do outro  

(A, B, E, F, H) 
 
Participativo/ 
colaborador  

(B, C, D, E, F) 
 
Responsável/ 

Autónomo (C, D, E, 

F, G, I, J) 
 
 

 
 

• Observação 
direta  

 

• Grelhas de 
observação 

10%  

 

 

 

 

 

20% 

Participação 
O aluno deve ser capaz de: 

• Manifestar empenho e persistência. 

• Realizar as atividades propostas. 

Participar oportunamente. 

4% 

Responsabilidade 

O aluno deve ser capaz de: 

• Ter sentido de responsabilidade. 

• Ser organizado. 

4% 

Assiduidade/Pontualidade 
2% 

Adenda aos Critérios de Avaliação - 1º Ciclo - 3ºPeríodo 

      Atendendo aos constrangimentos verificados pela situação atual, Covid-19, e face a uma nova realidade que reorienta o ensino para um novo formato de aulas de Ensino à 
Distância, a operacionalizar ao longo do terceiro período letivo, afirma-se a necessidade de proceder à reformulação dos critérios de avaliação das aprendizagens dos alunos que serão 
aplicáveis, excecionalmente, no último trimestre do corrente ano letivo.  

      O peso anteriormente definido no Domínio Cognitivo para as fichas de avaliação será, no contexto atual da pandemia, atribuído a outros elementos de avaliação formativa (fichas 
de compreensão oral; fichas de compreensão escrita; textos escritos/atividades de produção escrita e fichas gramaticais) e ao desempenho dos alunos ao nível Domínio Atitudinal 
(Responsabilidade, Autonomia, Empenho (no cumprimento de tarefas) e de Cidadania (cooperação, partilha e comunicação). Os alunos terão que ser informados de todos elementos 
do Domínio Cognitivo que irão substituir as fichas de avaliação e de como, será feita ponderação/classificação/pontuação atribuída que será devidamente definido, por cada grupo 
disciplinar do nosso departamento. 

           Domínio Cognitivo: 80% 

          Compreensão Oral: 10% -aplicação de fichas de compreensão oral (avaliação formativa/avaliação sumativa); 

Compreensão Escrita:25% -aplicação de fichas de compreensão escrita (avaliação formativa/avaliação sumativa); 



Produção e Interação Oral:20% - criação de situações de interação e de participação que permitam proceder ao registo do desempenho dos alunos nas aulas síncronas; 

Produção e Interação Escrita:15% - realização de atividades de produção escrita/textos escritos e fichas gramaticais (avaliação formativa/avaliação sumativa);                              

Realidades Interculturais distintas:5% -desenvolvimento de atividades que permitam conhecer aspetos culturais de países de língua inglesa e estabelecer comparações com a sua 
realidade cultural do nosso país; 

Competência Estratégica:5% -relacionar conhecimentos de forma a desenvolver o pensamento crítico/criatividade e utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber. 

Atitudinal: 20% 

Participação: 5% -avaliação do empenho revelado no cumprimento de tarefas e no desempenho nas aulas síncronas; 

Responsabilidade e Autonomia:10% -avaliação do cumprimento de tarefas e dos respetivos prazos estabelecidos; 

Relacionamento Interpessoal (5%): -avaliação das atitudes comunicativas no contexto específico da aula síncrona, na relação estabelecida com o professor e restantes participantes. 

 

Grupo de Inglês do 1ºciclo 

 

 

 


