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CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

Critérios Gerais de Avaliação 

Domínios Cognitivo e Psicomotor 

Criar e Avaliar Muito Bom / 5 

70% Aplicar e analisar Bom / 4 

Recordar e Compreender Suficiente / 3 

Domínio das atitudes e 

desenvolvimento de competências: 

Perfil de Aluno 

• Responsabilidade 

• Autonomia 

• Interesse Cultural 

• Sentido Estético 

• Comunicação 

• Colaboração 

• Pensamento Crítico 

• Criatividade 

30% 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO POR DISCIPLINA 

A classificação sumativa no final de cada período será a média dos valores obtidos em cada domínio de aprendizagem (70%) e a média dos valores obtidos no 
perfil de aluno (30%) 
 
Os domínios serão avaliados preferencialmente pelos instrumentos de avaliação apresentados ou por outros que o docente considere necessários de acordo com 
a individualidade de cada aluno 
 
Os instrumentos de avaliação são formativos e fornecem pistas para a melhoria das aprendizagens a realizar pelo aluno e como evidências do conhecimento 
adquirido e o nível atingido pelo aluno. 
 
O perfil de aluno é apresentado de uma forma genérica na ficha individual do aluno na “Área de Competências Transversais”. Os  valores apresentados para cada 

aluno são uma reflexão entre todos os docentes. 

  Domínios de Aprendizagem Conteúdos Instrumentos de Avaliação Formativos Ponderação 
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De acordo com as 
planificações a seguir 

apresentadas 

De acordo com as 
planificações a seguir 

apresentadas 

Mini-teste 
Office 365 forms ou Escola Virtual 
Ficha formativa 
Questão de aula 
Exercício Prático 
Trabalho de pesquisa 
Teste 
Teste com consulta 
Diário Gráfico 
Trabalho Prático 
Relatório 
Criação 
Observação Direta 
Trabalho de pesquisa e investigação 
Apresentação Escrita Individual 
Apresentação Oral Individual 
Projeto 

70% 

  Perfil de Aluno Descritores Instrumentos de Avaliação Ponderação 
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• Responsabilidade 

• Autonomia 

• Interesse Cultural 

• Sentido Estético 

• Comunicação 

• Colaboração 

• Pensamento 
Crítico 

• Criatividade 

O perfil de alunos será 
avaliado de acordo com 

uma tabela de descritores 
comum a todos os 

docentes 

Observação direta 30% 
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1.º ANO 

 

Disciplina UD N.º Título 
Período 

Início 
Período 

Fim 
Domínios Conteúdos 

Educação 
Física 

1 Unidade Didática 1 - 
Expressão Físico - Motora 1 

1.º Período 1.º Período Ginástica 
Motricidade Psicomotora 
Jogos 

Ginástica de Solo 
Deslocamentos e equilíbrios  
Perícias e Manipulações  
Jogos Pré desportivos  

2 Unidade Didática 2- 
Expressão Físico - Motora 1 

2.º Período 2.º Período Ginástica 
Motricidade Psicomotora 
Jogos 

Ginástica de Solo 
Deslocamentos e equilíbrios  
Perícias e Manipulações  
Jogos Pré desportivos  

3 Unidade Didática 3- 
Expressão Físico - Motora 1 

3.º Período 3.º Período Ginástica 
Motricidade Psicomotora 
Jogos 

Ginástica de Solo 
Deslocamentos e equilíbrios  
Perícias e Manipulações  
Jogos Pré desportivos 

Estudo do 
Meio / 
Português / 
Matemática 

1 Unidade didática 1 - Eu e a 
Escola 

1.º Período 1.º Período Estudo do Meio 
Sociedade 
Natureza 
Tecnologia 
 
Português 
Oralidade – Expressão 
Oralidade – Compreensão 
Leitura 
Escrita 
Gramática 
Educação Literária  
 
Matemática 
Números e Operações 
GM – Geometria 

Estudo do Meio 
A sua identificação 
Os seus gostos e preferências 
A sua escola 
Os espaços da escola 
Manusear objetos em situações concretas 
 
Português 
Vogais 
Ditongos 
Consoantes p, t e l 
Caso de leitura al, el, il, ol, ul 
Palavras e pseudopalavras 
A frase e o texto 
Feminino e Masculino 
Luísa Ducla Soares, «Mais lengalengas» 
 
Matemática 
Conjuntos 
Contagens 
Números naturais até 10 
Sinais de >,< e = 
Ordem crescente e decrescente 
Resolução de problemas 
Localização espacial  

2 Unidade didática 2 - Eu e o 
meu corpo 

1.º Período 1.º Período Estudo do Meio 
Sociedade  
Tecnologia 
 

Estudo do Meio 
 O seu corpo 
 A saúde do seu corpo 
 A segurança do seu corpo 
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Português 
Oralidade – Expressão 
Oralidade – Compreensão 
Leitura 
Escrita 
Educação Literária 
 
Matemática 
Números e Operações 

Manusear objetos 
 
Português 
Consoantes d, m e v 
Palavras e pseudopalavras 
A frase e o texto 
Eugénio de Andrade, «Aquela nuvem e outras» 
 
Matemática 
Números naturais até 10 
Composição e decomposição de números 
Adição e subtracção 
Símbolos «+», «-» e «=» 
Resolução de problemas  

3 Unidade didática 3 - Eu e a 
minha família 

2.º Período 2.º Período Estudo do Meio 
Sociedade 
 
Português 
Oralidade – Expressão 
Oralidade – Compreensão 
Leitura 
Escrita 
Gramática 
Educação Literária 
 
Matemática 
Números e Operações 
Organização e Tratamento de 
Dados 
GM – Geometria 
GM – Medida 

Estudo do Meio 
Os membros da sua família 
Outras pessoas com quem mantém relações próximas 
O seu passado próximo 
As suas perspetivas para o futuro 
 
Português 
Consoantes c, q, n e rr 
Casos de leitura –rr-, -r- e ar, er, ir, or, ur 
A frase e o texto 
Sinónimos e Antónimos  
António Torrado, «Vamos contar um segredo...e outras histórias» 
 
Matemática 
Números naturais até 20 
A dezena 
Pictogramas 
Gráficos de pontos 
Pontos alinhados 
Segmento de reta 
Tempo 
Dias da semana  

4 Unidade didática 4  - Eu e a 
minha casa 

2.º Período 2.º Período Estudo do Meio 
Inter-relações entre a Sociedade, 
a Natureza e a Tecnologia 
 
Português 
Oralidade – Expressão 
Oralidade – Compreensão 
Leitura 
Escrita 
Educação Literária  
 

Estudo do Meio 
A casa 
Os seus itinerários 
Localizar espaços em relação a um ponto de referência 
 
Português 
Consoantes B, G J, F e S 
Casos de leitura gue, gui e ge, gi 
A frase e o texto 
Alice Vieira, «Corre, corre cabacinha» 
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Matemática 
Números e Operações 
GM – Geometria 

Matemática 
Números até 50 
Algoritmo da adição 
Subtração 
Contagens 
Superfícies planas 
Figuras geométricas 
Sólidos geométricos  

5 Unidade didática 5 - A 
natureza 

3.º Período 3.º Período Estudo do Meio 
Natureza 
Tecnologia 
 
Português 
Oralidade – Expressão 
Oralidade – Compreensão 
Leitura 
Escrita 
Gramática 
Educação Literária  
 
Matemática 
Números e Operações 
GM - Medida 

Estudo do Meio 
Identificar sons, cheiros e cores da natureza 
Aspetos físicos do meio local 
Os seres vivos do seu ambiente 
Desenvolver comportamentos que visem os sete R's 
Realizar experiências com alguns materiais e objetos 
 
Português 
Consoantes Z, H e  X 
Casos de leitura  -ss-, ce,ci,ça, ço, çu, as,es, is, os, us, ãos, ões, ães, -s-, az, ez, iz, oz, uz e ch 
Letras de origem estrangeira K, W e Y 
Singular e Plural 
Beatrix Potter, «A história do Pedrito Coelho» 
Alves Redol, «A Flor vai ver o mar» 
 
Matemática 
Números até 100 
Dinheiro 
Calendário 
Meses do ano 
Estações do ano 
Resolução de problemas 

Expressão 
plástica 

1 Unidade didática 1 – 
Retrato e autorretrato  

1.º Período 1.º Período - Apropriação e Reflexão 
- Interpretação e Comunicação 
- Experimentação e Criação 

- Fotografia, Transparências e meios audio-visuais  
Desenho  
- Modelagem e escultura  
- Construções   

2 Unidade didática 2 – Figura 
Humana/Cenários  

2.º Período 2.º Período Apropriação e Reflexão 
Interpretação e Comunicação 
Experimentação e Criação 

- Recorde, Colagem, Dobragem  
Impressão  
- Desenho  
- Pintura  
Modelagem e escultura  
- Construções   

3 Unidade didática 3– 
Tecelagem  

2.º Período 3.º Período Apropriação e Reflexão 
Interpretação e Comunicação 
Experimentação e Criação 

- Recorde, Colagem, Dobragem  
Impressão  
Tecelagem e Costura  
- Construções   

4 Unidade didática 4 – 
Metamorfose  

3.º Período 3.º Período Apropriação e Reflexão 
Interpretação e Comunicação 
Experimentação e Criação 

- Recorde, Colagem, Dobragem  
- Desenho  
- Pintura  
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5 Unidade didática 5 – Pião  3.º Período 3.º Período Apropriação e Reflexão 

Interpretação e Comunicação 
Experimentação e Criação 

- Recorde, Colagem, Dobragem  
- Construções  

Informática 1 1.1 Criar e Inovar 1.º Período 3.º Período Criar e Inovar O aluno conhece estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade, sendo capaz de: Utilizar as TIC 
para gerar ideias, planos e processos de modo a criar soluções para problemas do quotidiano; Identificar 
e compreender a utilização do digital e o seu potencial na compreensão do mundo que os rodeia; 
Compreender a importância da produção de artefactos digitais; Utilizar e transformar informação digital, 
sendo capaz de criar novos artefactos; Identificar e resolver problemas matemáticos simples, com apoio 
em ferramentas digitais; Criar algoritmos de complexidade baixa para a resolução de desafios e 
problemas específicos; Resolver desafios através da programação.   

2 1.2 Segurança, 
Responsabilidade e 
Respeito em Ambientes 
Digitais 

1.º Período 3.º Período Segurança, Responsabilidade e 
Respeito em Ambientes Digitais 

O aluno adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes digitais, 
sendo capaz de: Expressar-se enquanto cidadão digital, manifestando noção de comportamento 
adequado, enquadrado com o nível de utilização das tecnologias digitais; Compreender a necessidade de 
práticas seguras na utilização de dispositivos digitais, nomeadamente no que se refere aos conceitos de 
privado/público; Reconhecer procedimentos de segurança básicos em relação a si e aos outros; Ter 
consciência do impacto das TIC no seu dia a dia; Distinguir, em contexto digital, situações reais e/ou 
ficcionadas.   

3 1.3 Investigar e Pesquisar 1.º Período 3.º Período Investigar e Pesquisar O aluno planifica uma investigação a realizar online sendo capaz de: Formular questões simples que 
permitam orientar a recolha de dados ou informações; Definir palavras-chave para localizar informação, 
utilizando mecanismos e funções simples de pesquisa; Planificar estratégias de investigação e pesquisa a 
realizar online; Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao 
processo de investigação e pesquisa; Identificar as potencialidades e principais funcionalidades de 
ferramentas para apoiar o processo de investigação e pesquisa online; Realizar pesquisas, utilizando os 
termos selecionados e relevantes de acordo com o tema a desenvolver; Analisar a qualidade da 
informação recolhida; Validar a informação recolhida, com o apoio do professor, a partir do cruzamento 
de fontes e ou da natureza das entidades que a disponibilizam.   

4 1.4 Comunicar e colaborar 2.º Período 3.º Período Comunicar e colaborar O aluno mobiliza as estratégias e ferramentas de comunicação, sendo capaz de: Identificar diferentes 
meios e aplicações que permitam a comunicação em suporte digital, com públicos conhecidos, tendo em 
conta o público-alvo e o objetivo da comunicação; 
Comunicar ferramentas digitais, para expressar uma ideia ou opinião, explicar ou argumentar, no 
contexto das atividades de aprendizagem de diferentes áreas do currículo. 
 
O aluno mobiliza as estratégias e ferramentas de colaboração, sendo capaz de: Identificar diferentes 
meios e aplicações que permitam a colaboração em suporte digital com públicos conhecidos; Utilizar 
diferentes meios e aplicações que permitem a colaboração com públicos conhecidos; Colaborar com os 
colegas, utilizando ferramentas digitais, para criar de forma conjunta um produto digital; Apresentar e 
partilhar os produtos desenvolvidos, utilizando meios digitais de comunicação e colaboração; Interagir e 
colaborar com os seus pares e com a comunidade, partilhando trabalhos realizados e utilizando espaços 
previamente prépreparados para o efeito. 

Inglês 1 Unidade didática 1 - Starting 
school 

1.º Período 1.º Período Reading (NA) 
Speaking 
Listening  
Writing (NA) 
Intercultural domain (NA) 

Vocabulary: 
Greetings and farewells 
Classroom language 
weather  
school objects 
Language structures: 
Hi, hello, goodbye, how are you? I'm fine//sad/happy, What's your name? My name's.../I'm...  
Open/close the book 
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Stand up / sit down / line up 
Language actions and commands: listen, look, point, circle, colour  

2 Unidade didática 2 - Let's 
play 

1.º Período 1.º Período Reading (NA) 
Speaking  
Writing (NA) 
Listening 
Intercultural domain (NA) 

Vocabulary: 
Colours 
Toys 
Numbers 1 to 12 
Language structures: 
What colour is it? It's... 
What's this? This is a... 
There is  
How many ... are there? There are... 
Language actions and commands: draw, match, repeat, tick, cross, count  

3 Unidade didática 3 - My 
family 

2.º Período 2.º Período Reading (NA) 
Writing (NA) 
Speaking  
Listening 
Intercultural domain 

Vocabulary: 
Family members 
Language structures: 
how many? 
I've got 
This is my... 
he's / She's 
tall/ short/fat/slim  

4 Unidade didática 4 - My 
house 

2.º Período 2.º Período Writing (NA) 
Reading (NA) 
Listening  
Speaking  
Intercultural domain 

Vocabulary: 
- types of houses 
- parts of the house 
- furniture 
Language structures: 
- Where's the ...? 
- It's in/on the ... 
- It's got/ It’s big/small  

5 Unidade didática 5 - Body 
and Health 

2.º Período 2.º Período Reading (NA) 
Writing (NA) 
Listening 
Speaking 
Intercultural domain 

Vocabulary: 
Parts of the body and face 
healthy activities 
Food and drinks 
Language Structures: 
How many ...? I've got 
Actions: I'm jumping / I'm running / I'm playing football 
I like/ I don't like  

6 Unidade didática 6 - Nature 3.º Período 3.º Período Writing (NA) 
Reading (NA) 
Speaking 
Listening 
Intercultural domain 

Vocabulary: 
seasons and landscapes 
clothes Pets and wild animals 
Language Structures: 
What's your favourite …?/ My favourite is 
put on/take of 
Have you got …? 
I've got / I haven't got 
It's got 

Matemática 6 Unidade didática 6 - 
Tangram 

3.º Período 3.º Período Matemática 
GM - Medida 

Matemática 
Comprimento 
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Português 
Oralidade – Expressão 
Oralidade – Compreensão 
Leitura 
Escrita 
Gramática 
Educação Literária  
 
Estudo do Meio 
Natureza 

 
Português 
Casos de leitura an, en, in, on, un, am, em, im, om, um, ans, ens, ins, ons, uns, nh, lh, br, cr,dr, fr, gr, pr, tr, 
vr, bl, pl, dl, fl, gl, pl, tl e valores de x 
Produção de textos 
Singular e Plural 
Maria Alberta Menéres, «Dez dedos, dez segredos» 
 
Estudo do Meio 
Localização no globo terrestre dos continentes e oceanos  
Localização de Portugal, da Europa e do oceano Atlântico no globo terrestre e no planisfério 
Localização em mapas, por exemplo digitais, o local de nascimento, de residência, a sua escola e o 
itinerário entre ambas 
Relacionar os principais símbolos nacionais com a sua nacionalidade 
Reconhecer a importância do Sol para a Terra e para a vida 

Música 1 Unidade Didática 1 - A 
Canção 

1.º Período 3.º Período Domínio 1 - Interpretação e 
comunicação 
Domínio 2 - Apropriação e 
reflexão 
Domínio 3 - Experimentação e 
criação 

- Cantar, a solo e em grupo, da sua autoria ou de outros, canções com características musicais e culturais 
diversificadas, demonstrando progressivamente qualidades técnicas e expressivas.  
- Tocar, a solo e em grupo, as suas próprias peças musicais ou de outros, utilizando instrumentos 
musicais, convencionais e não convencionais, de altura definida e indefinida.  
- Fazer variações bruscas e graduais de andamento e dinâmica do som.  
- Realizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados.  
- Comunicar através do movimento corporal de acordo com propostas musicais diversificadas.  
- Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula a música com outras áreas do 
conhecimento.  
- Organizar, relacionar e classificar conjuntos de sons segundo o ritmo, a dinâmica e a forma do som em 
repertório de épocas, estilos e géneros diversificados.  
- Utilizar vocabulário e simbologias convencionais e não convencionais para descrever e comparar 
diversos tipos de sons e peças musicais de diferentes estilos e géneros.  
- Pesquisar diferentes interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais (concertos, 
bailados, teatros musicais e outros) ao vivo ou gravados, de diferentes tradições e épocas, utilizando 
vocabulário apropriado.   
- Partilhar, com os pares, as músicas do seu quotidiano e debate sobre os diferentes tipos de música.   
- Produzir, sozinho ou em grupo, material escrito, audiovisual e multimédia ou outro, utilizando 
vocabulário apropriado, reconhecendo a música como construção social, património e fator de 
identidade cultural.  
- Experimentar sons vocais (voz falada, voz cantada) de forma a conhecer as potencialidades da voz como 
instrumento musical.  
- Explorar fontes sonoras diversas (corpo, objetos do quotidiano, instrumentos musicais) de forma a 
conhecê-las como potencial musical.  
- Participar em coreografias elementares criando e reproduzindo gestos, movimentos e passos.  
- Movimentar-se livremente a partir de sons vocais, instrumentais, melodias, canções e gravações.  
- Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências melódicas ou harmónicas a partir de ideias 
musicais ou não musicais (imagens, textos, situações do quotidiano...).  
-Criar, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, pequenas peças musicais, ligadas ao quotidiano e ao 
imaginário, utilizando diferentes fontes sonoras.   

2 Unidade Didática 2 - Canto-
Rítmico 

1.º Período 3.º Período Domínio 1 - Interpretação e 
comunicação 
Domínio 2 - Apropriação e 

- Interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz (cantada ou falada) com diferentes 
intencionalidades expressivas.  
- Fazer variações bruscas e graduais de andamento e dinâmica do som.  
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reflexão 
 
Domínio 3 - Experimentação e 
criação 

- Realizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados.  
- Comunicar através do movimento corporal de acordo com propostas musicais diversificadas.  
- Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula a música com outras áreas do 
conhecimento.  
- Organizar, relacionar e classificar conjuntos de sons segundo o ritmo, a dinâmica e a forma do som em 
repertório de épocas, estilos e géneros diversificados.  
- Utilizar vocabulário e simbologias convencionais e não convencionais para descrever e comparar 
diversos tipos de sons de diferentes estilos e géneros.  
- Pesquisar diferentes interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais (concertos, 
bailados, teatros musicais e outros) ao vivo ou gravados, de diferentes tradições e épocas, utilizando 
vocabulário apropriado.   
- Partilhar, com os pares, as músicas do seu quotidiano e debate sobre os diferentes tipos de música.   
- Produzir, sozinho ou em grupo, material escrito, audiovisual e multimédia ou outro, utilizando 
vocabulário apropriado, reconhecendo a música como construção social, património e fator de 
identidade cultural.  
- Experimentar sons vocais (voz falada, voz cantada) de forma a conhecer as potencialidades da voz como 
instrumento musical.  
- Explorar fontes sonoras diversas (corpo, objetos do quotidiano, instrumentos musicais) de forma a 
conhecê-las como potencial musical.  
- Participar em coreografias elementares criando e reproduzindo gestos, movimentos e passos.  
- Movimentar-se livremente a partir de sons vocais, instrumentais e gravações.  
- Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências rítmicas a partir de ideias musicais ou não 
musicais (imagens, textos, situações do quotidiano...).   

3 Unidade Didática 3 - O 
Timbre sonoro 

1.º Período 3.º Período Domínio 1 - Interpretação e 
comunicação 
Domínio 2 - Apropriação e 
reflexão 
Domínio 3 - Experimentação e 
criação 

- Tocar, a solo e em grupo, as suas próprias peças musicais ou de outros, utilizando instrumentos 
musicais, convencionais e não convencionais, de altura definida e indefinida.  
- Fazer variações bruscas e graduais de andamento e dinâmica do som.  
- Realizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados.  
- Comunicar através do movimento corporal de acordo com propostas musicais diversificadas.  
- Organizar, relacionar e classificar conjuntos de sons segundo o timbre, o ritmo, a dinâmica, a forma e a 
altura do som em repertório de épocas, estilos e géneros diversificados.  
- Utilizar vocabulário e simbologias convencionais e não convencionais para descrever e comparar 
diversos tipos de sons.  
- Debater sobre os diferentes tipos de música.  
- Experimentar sons vocais (voz falada, voz cantada) de forma a conhecer as potencialidades da voz como 
instrumento musical.  
- Explorar fontes sonoras diversas (corpo, objetos do quotidiano, instrumentos musicais) de forma a 
conhecê-las como potencial musical.  
- Movimentar-se livremente a partir de sons vocais, instrumentais e gravações.  
- Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências melódicas ou rítmicas a partir de ideias musicais 
ou não musicais (imagens, textos, situações do quotidiano...).  
- Criar, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, pequenas peças musicais, ligadas ao quotidiano e ao 
imaginário, utilizando diferentes fontes sonoras.  

 


