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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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4.º ANO 

 

Disciplina UD N.º Título Período 
Início 

Período 
Fim 

Domínios Conteúdos 

Dança 4 Unidade didática - Do 
espaço à minha cidade 

2.º Período 2.º Período Expressão/Interpretação 
Experimentação/Composição 
Fruição/Apreciação 
Relação Interpessoal 

- Corpo - identificação; concentração; respiração; postura; lateralidade; coordenação; memória 
- Movimentos locomotores (ex: andar, saltar, etc.) e não locomotores (ex: alongar, torcer, etc.)  
- Ações de movimento (ex: rebolar, etc.)/Inação 
- Qualidades de movimento (ex: forte/suave, contínuo/brusco, etc.) 
- Espaço - foco; planos; níveis; direções; trajetórias; volumes 
- Tempo - duração; intensidade 
- Expressividade, atitude e presença 
 - Noção de sequência de movimentos ou frase coreográfica 
- Iniciação à improvisação e composição coreográfica 
- Exploração de movimento, recriação, criação e improvisação; noção de interdisciplinaridade 
- Símbolos gráficos para representação de sequências de dança 
 - Observação e crítica de peças de dança em diferentes contextos (ex: vídeos, espectáculos, etc.) 
- Práticas de avaliação e autoavaliação com críticas construtivas 
- A Dança de diferentes patrimónios culturais, formas ou estilos de dança 
- Noções básicas da apresentação cénica (palco, espectáculo, público) 
 - Rituais coletivos da prática de dança (aquecimento, etc.) 
- Cooperação 
- Tolerância e respeito pela diferença 
- Autonomia 

Educação 
Física 

1 Unidade didática 1 - 
Expressão Físico - motora 4 

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

Perícias e Manipulações 
Deslocamentos e equilíbrios 
Ginástica de solo 
Jogos Pré-desportivos coletivos  

2 Unidade didática 2 - 
Expressão Físico-motora 4 

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

Perícias e Manipulações 
Deslocamentos e equilíbrios 
Ginástica de Aparelhos 
Jogos Pré-desportivos e jogos coletivos  

3 Unidade Didática 3 - 
Expressão Físico-motora 4 

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

Perícias e Manipulações 
Deslocamentos e equilíbrios 
Ginástica de solo 
Jogos desportivos coletivos 

Estudo do 
Meio / 
Português / 
Matemática 

1 Unidade didática 1 – A 
História de Portugal   

1.º Período 1.º Período Estudo do Meio 
Sociedade 
 
Português 
Oralidade - Expressão 
Oralidade - Compreensão 
Leitura 
Escrita 
Gramática 
 

Estudo do meio 
O passado do meio local 
O século 
A Península Ibérica no mundo 
Os primeiros povos 
Os romanos e os povos bárbaros 
Os muçulmanos 
A reconquista cristã e o Condado Portucalense 
A formação de Portugal 
A 1.ª dinastia 
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Matemática 
Números e Operações 

A 2.ª dinastia 
A 3.ª dinastia 
A 4.ª dinastia 
O fim da monarquia e implantação da republica 
O 25 de abril 
A democracia 
Os símbolos nacionais 
A bandeira nacional e o hino nacional 
 
Português 
Expressão e compreensão 
Texto poético 
Texto narrativo 
Texto conversacional 
Aviso 
Notícia 
Acentuação de palavras 
Classificação de palavras quanto ao número de sílabas 
Translineação 
Frase imperativa 
Discurso direto e indireto 
Nomes 
Graus dos nomes 
Flexão em números e em género 
Adjetivos 
Adjetivos numerais 
Quantificadores numerais 
Verbos 
Oscar Wilde, "O Gigante Egoísta seguido de o Príncipe Feliz"  
Hans Christian Andersen, "Histórias e Contos Completos" 
António Torrado, "Teatro às três pancadas" 
António Manuel Couto Viana, "Versos de Cacaracá" 
 
Matemática 
O milhão 
Números maiores que o milhão 
Adição 
Subtração 
Multiplicação 
Algoritmo da divisão 
Múltiplos e divisores de um número 
As frações 
Números decimais e número fracionários 
Simplificação de frações 
Multiplicação de frações 
Divisão de frações 
Relação entre multiplicação e divisão 
O quociente da divisão inteira e o quociente racional 
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Multiplicação e divisão de números decimais por 10, 100 e 1000 
Multiplicação e divisão de números decimais por 0,1, 0,01, 0,001  

2 Unidade didática 2 – O 
corpo  

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 

Estudo do Meio 
Esqueleto humano 
Os músculos 
A pele 
A exposição solar 
As ameaças à segurança das pessoas e bens: incêndios, sismos, inundações e secas 
 
Português 
Expressão e compreensão 
Texto poético 
Texto narrativo 
Texto descritivo 
Determinantes artigos 
Pronomes pessoais 
Graus dos adjetivos 
António Botto, "Histórias do arco da velha" 
 
Matemática 
Frações decimais e dízimas 
Multiplicação com números decimais 
Divisão com números decimais 
Frequência absoluta e moda 
Frequência relativa e percentagem 
O plano, a reta, a semirreta e o segmento de reta 
Os ângulos  

3 Unidade didática 3 – Do 
espaço à minha cidade  

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

Estudo do Meio 
Os Astros 
O globo e o planisfério 
Os continentes e os oceanos 
Localização de Portugal na Europa e no mundo 
As fronteiras de Portugal 
Os países lusófonos 
Portugal e a União Europeia 
Os aglomerados populacionais 
A capital do país 
As capitais de distrito 
 
Português 
Expressão e compreensão 
Texto narrativo 
Texto instrucional 
Texto expositivo 
Texto informativo 
Banda desenhada 
Verbos regulares e irregulares 
Determinantes e pronomes possessivos e demonstrativos 
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Advérbios 
Preposições 
Mia Couto, "O beijo da palavrinha" 
 
Matemática 
Retas concorrentes e retas perpendiculares 
Retas paralelas e perpendiculares 
Polígonos regulares 
Sólidos geométricos 
Prismas retos 
Planificação de prismas 
Pavimentações 
Medidas de comprimento 
Medidas de área 
As medidas agrárias 
A área e o perímetro  

4 Unidade didática 4 – A água   3.º Período 3.º Período Estudo do Meio: 
Natureza 
Tecnologia 
Inter-relações entre a Sociedade, 
a Natureza e a Tecnologia 
 
Português: 
Oralidade – Expressão 
Oralidade – Compreensão 
Leitura 
Escrita 
Gramática 
Educação Literária 
 
Matemática: 
GM – Medida 

Estudo do Meio: 
Os estados da água 
Os fenómenos de transformação da água 
O ciclo da água 
A água subterrânea 
Os principais rios de Portugal 
As principais elevações de Portugal 
A costa portuguesa 
As marés 
A sinalização da costa 
Os efeitos da temperatura sobre a água 
Os materiais (sólidos, líquidos e gasosos) 
O principio dos vasos comunicantes 
 
Português: 
Expressão e compreensão 
Texto narrativo 
Texto poético 
Sujeito e predicado 
Expansão de frases 
Relação entre palavras – grafia e fonia 
Luísa Dacosta, "História com recadinho" 
Matilde Rosa Araújo, "Mistérios" 
 
Matemática: 
O volume 
O metro cúbicoAs medidas de volume 
As medidas de capacidade 
As medidas de massa  

5 Unidade didática 5 – A 
poluição  

3.º Período 3.º Período Estudo do Meio: 
Tecnologia 

Estudo do Meio: 
A poluição 
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Inter-relações entre a Sociedade, 
a Natureza e a Tecnologia 
 
Português: 
Oralidade – Expressão 
Oralidade – Compreensão 
Leitura 
Escrita 
 
Matemática: 
GM – Medida 

A poluição atmosférica 
A poluição sonora 
A poluição dos solos 
A poluição aquática 
A desflorestação 
O som 
O ar e a pressão atmosférica 
 
Português: 
Expressão e compreensão 
Texto narrativo 
Texto expositivo 
 
Matemática: 
As medidas de tempo 

Expressão 
plástica 

1 Unidade didática 1 – 
Exploração de uma das 
áreas do universo visual  

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

- Recorde, Colagem, Dobragem  
- Desenho  
- Pintura  
- Construções   

2 Unidade didática 2 – 
Caricatura  

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

- Impressão  
- Desenho  
- Modelagem e escultura  
- Construções   

3 Unidade didática 3 – 
Macramé  

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

Tecelagem e Costura  

 
4 Unidade didática 4 –  

Corpos animados 
3.º Período 3.º Período Apropriação e Reflexão 

Interpretação e Comunicação 
Experimentação e Criação 

- Recorde, Colagem, Dobragem  
- Modelagem e escultura  
- Construções  

Informática 1 4.1 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 4.2 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 4.3 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 
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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 4.4 Comunicar e colaborar 1.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 os espaços previamente preparados para o efeito. 

Inglês 1 Unidade didática 1- My 
school and I 

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

Vocabulary: 
- School facilities and staff 
- Things around us: bins, plastic, glass bottles, cans, paper. 
- Colours (related to the previous topic) 
- Classroom key sentences (Teacher and students) 
 Language structure: 
- The verb “to be” 
- Prepositions of time: in / on 
- Demonstrative determiner “this” 
- The modal verbs “may”    

2 Unidade Didática 2: Let’s 
visit the zoo 

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

Vocabulary: 
- Farm animals 
- zoo animals 
Language structure: 
- Verb “to be” 
- Verb “have got” 
- Indefinite articles: a / an 
- Question word “what”    

3 Unidade Didática 3: Meet 
my past 

2.º Período 2.º Período Listening 
Reading 
Writing 
Speaking 
 
Intercultural domain 

Vocabulary 
- Family members 
- Titles (king, queen, …) 
- Century 
- Physical description 
- Countries 
Language structure: 
- The verbs “to be” and “have got” 
- This is / these are 
- His / her 
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4 Unidade Didática 4: Let's 

boogie 
2.º Período 2.º Período Listening 

Reading 
Writing 
Speaking 
 
Intercultural domain 

Vocabulary:  
Body partsThe bones 
Body features: hair colour, eye colour, height and weight. 
Language structure: 
Action verbs 
Possessive case: 's 
Whose 
Is / are 
Have got / has got  

5 Unidade Didática 5: Food 
and Health 

2.º Período 3.º Período Listening 
Reading 
Writing 
Speaking 
 
Intercultural domain  

Vocabulary: 
Food and drinks 
Meals: breakfast, lunch, dinner, snack 
Healthy / unhealthy 
Language structure: 
I like / I don't like 
Do you like? 
This / that / these / those 
To have... for breakfast/lunch/dinner  

6 Unidade Didática 6 - Let's 
have fun outside 

3.º Período 3.º Período Listening 
Reading 
Writing 
Speaking 
 
Intercultural domain  

Vocabulary: 
Outdoor activities 
The five senses 
Skin and sun protection 
Language structure: 
am/is/are + -ing 
I / we / they can... after 

Música 1 U.D. 1 - Elementos Musicais 
(4º Ano) 

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

-Altura 
- Dinâmica 
- Ritmo 
- Forma 
- Timbre  

2 U.D. 2 - O Corpo e a Música 
(4º Ano) 

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

-O Corpo Humano. 
- Realizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados. 
- Comunicar através do movimento corporal de acordo com propostas musicais diversificadas. 
- Improvisar e compor peças musicais, combinando e manipulando vários elementos musicais, com 
técnicas e tecnologias gradualmente mais complexas utilizando sons do Corpo Humano.  

3 U.D. 3 - A Voz e a Música (4º 
Ano) 

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

-A Voz 
- Sistema Respiratório 
- Interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, canções e cantos rítmicos, usando a voz (cantada ou 
falada) com diferentes intencionalidades expressivas. 
- 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. 
- Experimentar sons vocais (voz falada, voz cantada) de forma a conhecer as potencialidades da voz como 
instrumento musical. 
- Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências melódicas, rítmicas 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 a Voz como instrumento musical. 
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4 U.D. 4 - Instrumentos 

Musicais não Convencionais 
(4º Ano) 

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

- Música e reaproveitamento de material reciclado. Reciclagem. 
- Objetos e instrumentos como fontes sonoras não convencionais. 
- Tocar diversos instrumentos musicais não convencionais, a solo e em grupo, repertório variado, 
controlando o tempo, o ritmo e a dinâmica, com progressiva destreza e confiança. 
- Improvisar e compor peças musicais, combinando e manipulando vários elementos da música, com 
técnicas e tecnologias gradualmente mais complexas, utilizando fontes sonoras não convencionais.  

5 U.D. 5 - Instrumentos 
Musicais (4º Ano) 

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

- Instrumentos Musicais variados. 
- Instrumentos Orff (Famílias das Madeiras, Metais e Peles) 
- Tocar diversos instrumentos musicais, a solo e em grupo, repertório variado, controlando o tempo, o 
ritmo e a dinâmica, com progressiva destreza e confiança. 
- Improvisar e compor peças musicais, combinando e manipulando vários elementos da música, com 
técnicas e tecnologias gradualmente mais complexas, utilizando instrumentos musicais variados. 

 


