CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISCIPLINAR – AUTONOMIA E FLEXIBILIZAÇÃO DO CURRÍCULO
ANO DE ESCOLARIDADE:
2.º ano

DISCIPLINA

DIMENSÕES DAS
ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
ANO LETIVO:
2019 / 2020

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISCIPLINAR – DESCRITORES DE DESEMPENHO
AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E
EXPRESSÃO DA AVALIAÇÃO SUMATIVA
Organizador/
ATITUDES
Tema
INSUFICIENTE
SUFICIENTE
BOM
MUITO BOM
O aluno deve ficar capaz de:
Compreensão:

PORTUGUÊS

COGNITIVO
(CONHECIMENTOS
E
CAPACIDADES)
65% (2.º ano)

Ano de Escolaridade:

Identificar intenções comunicativas de textos orais,
designadamente perguntas, afirmações, exclamações
apreciativas, ordens, pedidos.
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de
escuta e registá-la por meio de técnicas diversas.

Oralidade

Expressão:
Falar com clareza e articular de modo adequado as palavras.
Usar a palavra na sua vez e empregar formas de tratamento
adequadas na interação oral, com respeito pelos princípios de
cooperação e cortesia.
Variar adequadamente a prosódia e o ritmo discursivo em
função da finalidade comunicativa.
Formular perguntas, pedidos e respostas a questões
considerando a situação e o interlocutor.

2.º ano

O aluno
adquiriu as
Aprendizagens
Essenciais

Ano Letivo:
1/7

Critérios de Avaliação Disciplinar (1.º CEB)

O aluno ainda
não adquiriu as
Aprendizagens
Essenciais

O aluno
adquiriu com
facilidade as
Aprendizagens
Essenciais

O aluno
adquiriu
plenamente as
Aprendizagens
Essenciais

2019 / 2020

Leitura:
Associar a cada letra do alfabeto as respetivas formas
maiúscula e minúscula.
Compreender o sentido de textos com características
narrativas e descritivas, associados a finalidades diferentes
(lúdicas, estéticas, informativas).
Mobilizar as suas experiências e saberes no processo de
construção de sentidos do texto.
Identificar informação explícita no texto. Identificar e referir
o essencial de textos lidos.
Ler com articulação correta, entoação e velocidade
adequadas ao sentido dos textos.
Recriar pequenos textos em diferentes formas de expressão
(verbal, gestual, corporal, musical, plástica).
Escrita:
Leitura-escrita

Ano de Escolaridade:

Representar por escrito os fonemas através dos respetivos
grafemas e dígrafos, incluindo os casos que dependem de
diferentes posições dos fonemas ou dos grafemas na palavra.
Indicar as possibilidades de representar na escrita as relações
fonema – grafema e grafema – fonema mais frequentes.
Escrever corretamente palavras com todos os tipos de
sílabas, com utilização correta dos acentos gráficos e do til.
Escrever textos curtos com diversas finalidades (narrar,
informar, explicar).
Redigir textos coerentes e coesos com recurso a elementos
como a concordância entre constituintes, a correlação de
tempos verbais, a sinonímia e a pronominalização.
Articular segmentos do texto através do emprego de
elementos gramaticais que marcam relações de tempo e
causa.
Utilizar o ponto final na delimitação de frases e a vírgula em
enumerações e em mecanismos de coordenação.
Proceder à revisão de texto, individualmente ou em grupo
após discussão de diferentes pontos de vista.

2.º ano

O aluno
adquiriu as
Aprendizagens
Essenciais

Ano Letivo:
2/7

Critérios de Avaliação Disciplinar (1.º CEB)

O aluno ainda
não adquiriu as
Aprendizagens
Essenciais

O aluno
adquiriu com
facilidade as
Aprendizagens
Essenciais

O aluno
adquiriu
plenamente as
Aprendizagens
Essenciais

2019 / 2020

Educação
literária

Ano de Escolaridade:

Ouvir ler obras literárias e textos da tradição popular. Ler
narrativas e poemas adequados à idade, por iniciativa própria
ou de outrem.
Antecipar o (s) tema (s) com base em noções elementares de
género (contos de fada, lengalengas, poemas, etc.) em
elementos do texto e nos textos visuais (ilustrações).
Compreender narrativas literárias (temas, experiências e
valores).
Explicitar o sentido dos poemas escutados ou lidos
(Re)contar histórias.
Valorizar a diversidade cultural dos textos (ouvidos ou
lidos).
Dizer, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e
poemas memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos
gestos, das pausas, da entoação e expressão facial.
Manifestar preferências, de entre textos lidos, e explicar as
reações derivadas da leitura.
Selecionar livros para leitura pessoal, apresentando as razões
das suas escolhas.

2.º ano

O aluno
adquiriu as
Aprendizagens
Essenciais

Ano Letivo:
3/7

Critérios de Avaliação Disciplinar (1.º CEB)

O aluno ainda
não adquiriu as
Aprendizagens
Essenciais

O aluno
adquiriu com
facilidade as
Aprendizagens
Essenciais

O aluno
adquiriu
plenamente as
Aprendizagens
Essenciais

2019 / 2020

Gramática

Ano de Escolaridade:

Classificar as palavras quanto ao número de sílabas (palavra
escrita).
Identificar e distinguir sílaba tónica de átona.
Identificar a classe das palavras: determinante artigo, nome
(próprio e comum), adjetivo, verbo, pronome pessoal e
interjeição.
Reconhecer diferentes processos para formar o feminino dos
nomes e adjetivos.
Reconhecer a flexão nominal e adjetival quanto ao número.
Conhecer a forma do infinitivo dos verbos.
Conhecer as estruturas de coordenação copulativa
e
disjuntiva.
Usar de modo intencional e com adequação conectores de
tempo, de causa, de explicação e de contraste de maior
frequência, em textos narrativos e de opinião.
Depreender o significado de palavras a partir da sua
ocorrência nas diferentes áreas disciplinares curriculares.
Associar significados conotativos a palavras e/ou expressões
que não correspondam ao sentido literal.
Desenvolver o conhecimento lexical, passivo e ativo.
Mobilizar adequadamente as regras de ortografia, ao nível da
correspondência grafema-fonema e da utilização dos sinais
de escrita (diacríticos, incluindo os acentos; sinais gráficos e
sinais de pontuação).

2.º ano

O aluno
adquiriu as
Aprendizagens
Essenciais

Ano Letivo:
4/7

Critérios de Avaliação Disciplinar (1.º CEB)

O aluno ainda
não adquiriu as
Aprendizagens
Essenciais

O aluno
adquiriu com
facilidade as
Aprendizagens
Essenciais

O aluno
adquiriu
plenamente as
Aprendizagens
Essenciais

2019 / 2020

DISCIPLINA

DIMENSÕES DAS
ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS

EXPRESSÃO DA AVALIAÇÃO SUMATIVA
DESCRITORES

INSUFICIENTE

Participação

PORTUGUÊS

COMPORTAMENTAL
(ATITUDES E
VALORES)

INDICADORES

Comportamento

25% (2.º ano)

Coopera com os colegas
na realização das
tarefas.
Participa na aula de
forma oportuna e
empenhada.
Realiza as atividades de
forma autónoma.
Cumpre das regras préestabelecidas.
Respeita os colegas e o
professor.
Respeita o espaço
escolar.
É assíduo.

O aluno não evidenciou a
prossecução dos
descritores de
desempenho.

É pontual.

Responsabilidade

SUFICIENTE

O aluno evidenciou a
prossecução de
alguns descritores de
desempenho,
mobilizando
competências mínimas
ao serviço da
operacionalização de
projetos
interdisciplinares.

BOM

O aluno evidenciou a
prossecução dos
descritores de
desempenho,
mobilizando
competências ao
serviço da
operacionalização de
projetos
interdisciplinares.

Traz o material escolar
necessário à aula.

MUITO BOM

O aluno evidenciou a
prossecução dos
descritores de
desempenho,
mobilizando com
eficácia competências
ao serviço da
operacionalização de
projetos
interdisciplinares.
Para
além disso, contribuiu
ativamente para o
sucesso das
atividades
desenvolvidas.

Realiza os trabalhos
propostos.
É organizado e adequa
os métodos de trabalho
às suas necessidades.

Ano de Escolaridade:

2.º ano

Ano Letivo:
5/7

Critérios de Avaliação Disciplinar (1.º CEB)

2019 / 2020

DISCIPLINA

PORTUGUÊS

DIMENSÕES DAS
ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS

AÇÃO 1
(Aprendizagem
Baseada em
Projetos)
10% (2.º ano)

Ano de Escolaridade:

EXPRESSÃO DA AVALIAÇÃO SUMATIVA
INSUFICIENTE
Ainda não articula saberes
teóricos
e
práticos, numa
dimensão
interdisciplinar
e
transdisciplinar;
Não coopera;
Não se responsabiliza pelas
tarefas;
Revela
desorganização
na
realização do trabalho;
Desrespeita o trabalho do outro;
Apresenta o trabalho de grupo
revelando desconhecimento do
tema tratado;
Avalia de forma desconexa o seu
trabalho e o trabalho dos outros.

SUFICIENTE
Articula saberes teóricos e
práticos, numa dimensão
interdisciplinar
e
transdisciplinar;
Coopera;
Responsabiliza-se apenas por
algumas tarefas;
Organiza apenas algumas
vezes o trabalho;
Respeita o trabalho do outro;
Apresenta o trabalho de
grupo;
Avalia o seu trabalho e o
trabalho dos outros.

2.º ano

MUITO BOM

Articula com facilidade saberes
teóricos e práticos, numa dimensão
interdisciplinar e transdisciplinar;
Coopera ativamente;
Responsabiliza-se quase sempre
pelas tarefas;
Organiza
frequentemente
o
trabalho;
Respeita e valoriza o trabalho do
outro;
Apresenta o trabalho de grupo, com
alguma argumentação;
Avalia de forma coerente o seu
trabalho e o trabalho dos outros.

Articula com muita facilidade
saberes teóricos e práticos, numa
dimensão
interdisciplinar
e
transdisciplinar;
Coopera proficuamente;
Responsabiliza-se sempre pelas
tarefas;
Organiza sempre o trabalho;
Respeita, apoia e valoriza o
trabalho do outro;
Apresenta o trabalho de grupo,
argumentando de forma coerente;
Avalia de forma coerente o seu
trabalho e o trabalho dos outros,
reconhecendo aspetos a melhorar
e dando sugestões.

Ano Letivo:
6/7

Critérios de Avaliação Disciplinar (1.º CEB)

BOM

2019 / 2020

Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto
Artigo 18.º - Critérios de avaliação
Artigo 23.º - Expressão da avaliação sumativa
1 — Até ao início do ano letivo, o conselho pedagógico da escola, enquanto órgão regulador do 1 — No 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa materializa -se na
processo de avaliação das aprendizagens, define, de acordo com as prioridades e opções curriculares, e atribuição de uma menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em cada
sob proposta dos departamentos curriculares, os critérios de avaliação, tendo
disciplina, sendo acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens do
em conta, designadamente:
aluno com inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de
a) O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;
registo de avaliação.
b) As Aprendizagens Essenciais;
2 — Considerando a sua natureza instrumental, exceciona- se do disposto no número anterior
c) Os demais documentos curriculares, de acordo com as opções tomadas ao nível da consolidação, Tecnologias da Informação e Comunicação.
aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens Essenciais.
3 — No caso do 1.º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa no primeiro e
2 — Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada segundo períodos pode expressar -se apenas de forma descritiva.
ano ou ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho, em consonância com as 4 — Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa expressa -se
Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas, e, sempre que se considere relevante, é acompanhada de
Escolaridade Obrigatória.
uma apreciação descritiva sobre a evolução da aprendizagem do aluno, incluindo as áreas a melhorar
3 — Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos domínios e ou a consolidar, a inscrever na ficha de registo de avaliação.
temas assume nas Aprendizagens Essenciais, designadamente no que respeita à valorização da 5 — As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções curriculares, nomeadamente
competência da oralidade e à dimensão prática e ou experimental das aprendizagens a desenvolver.
dos DAC, são consideradas na avaliação das respetivas disciplinas.
4 — Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola.
6 — A ficha de registo de avaliação, que reúne as informações sobre as aprendizagens no final de cada
5 — O diretor deve garantir a divulgação dos critérios de avaliação junto dos diversos intervenientes.
período letivo, deve ser apresentada aos encarregados de educação, sempre que possível em reunião
presencial, por forma a garantir a partilha de informação e o acompanhamento do aluno.

Ano de Escolaridade:

2.º ano

Ano Letivo:
7/7

Critérios de Avaliação Disciplinar (1.º CEB)

2019 / 2020

