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3º ANO 
 
 

Domínio Competências Gerais 
% 

Parciais 
% 

Domínio 

DOMÍNIO 
COGNITIVO 
Aquisição, 

compreensão e 
aplicação de 

conhecimentos 

- Fichas de avaliação;  45% 

75% 

- Fichas de trabalho e trabalho escrito; 12% 

- Expressão oral e escrita; 4% 

- Leitura e interpretação; 5% 

- Autonomia. 9% 

DOMÍNIO 
SÓCIO-AFETIVO 

Atitudes e 
Valores 

- Pontualidade e assiduidade; 3% 

25% 

- Participação, organização e empenho; 10% 

- Trabalhos de casa; 3% 

- Presença do material necessário às atividades; 3% 

- Respeito por normas e regras, adequando o seu 
comportamento a estas últimas. 

6% 

 
 

 TOTAL 100% 

 
 
 

No final do 3º ano ao nível dos vários conteúdos aliados às competências essenciais a desenvolver 
nas diversas áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, o aluno deverá ser capaz de: 

- Comunicar oralmente com progressiva 

autonomia e clareza; 

- Ler, por escolha própria, livros e outros textos; 

- Interpretar diferentes tipos de texto; 

- Escrever um texto tendo em conta a 

organização de ideias, o vocabulário, a 

adjetivação, a ortografia, a acentuação e o 

discurso direto; 

- Utilizar as propriedades das operações 

procurando estratégias diferentes de efetuar 

um cálculo, explicitando-as oralmente e por 

escrito; 

- Desenvolver capacidades de relacionar, 

classificar e transformar;  

- Fazer medições e comparar valores de 

grandezas e medidas; 

- Fazer estimativas simples; 

- Lidar com o dinheiro; 

- Analisar ações relativas ao meio ambiente, à 

sociedade e à cultura em que está inserido, 

compreendendo o seu papel de agente 

dinâmico nas transformações do mesmo; 

- Preservar a sua saúde utilizando regras básicas 

de segurança e assumindo uma atitude atenta e 

crítica em relação ao consumo; 

- Relacionar-se e participar em atividades de 

grupo adotando um comportamento 

construtivo, solidário e responsável. 

 
 
 
 
 
 



 

   

3 

 
4º ANO 

 
 

Domínio Competências Gerais 
% 

Parciais 
% 

Domínio 

DOMÍNIO 
COGNITIVO 
Aquisição, 

compreensão e 
aplicação de 

conhecimentos 

- Fichas de avaliação;  50% 

80% 

- Fichas de trabalho e trabalho escrito; 12% 

- Expressão oral e escrita; 4% 

- Leitura e interpretação; 5% 

- Autonomia. 9% 

DOMÍNIO 
SÓCIO-AFETIVO 

Atitudes e 
Valores 

- Pontualidade e assiduidade; 2% 

20% 

- Participação, organização e empenho; 8% 

- Trabalhos de casa; 3% 

- Presença do material necessário às atividades; 2% 

- Respeito por normas e regras, adequando o seu 
comportamento a estas últimas. 

5% 

 
 

 TOTAL 100% 

 
 
 

No final do 4º ano ao nível dos vários conteúdos aliados às competências essenciais a desenvolver 
nas diversas áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, o aluno deverá ser capaz de: 

- Extrair e reter a informação essencial dos 

discursos em diferentes variedades do 

português; 

- Exprimir-se de forma confiante, clara e 

audível, com adequação ao contexto e ao 

objetivo comunicativo;  

- Utilizar vocabulário diversificado aplicando-o 

devidamente; 

- Conhecer estratégias básicas que permitam 

extrair informação de material escrito; 

- Produzir textos escritos com diferentes 

objetivos comunicativos, utilizando técnicas 

básicas de organização textual;  

- Conhecer regras gramaticais básicas; 

- Usar o conhecimento da língua como 

instrumento na aprendizagem da leitura e da 

escrita; 

- Compreender o sistema de posição da 

numeração e como este se relaciona com os 

algoritmos das quatro operações; 

- Conhecer os números inteiros e decimais e as 

diferentes formas de os representar e 

relacionar, bem como usar as propriedades das 

operações em situações concretas; 

- Reconhecer e descrever formas geométricas 

simples, identificando suas as propriedades; 

- Realizar construções geométricas simples; 

- Compreender o processo de medição. 
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DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO CENTRO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ESCALADA, PAMPILHOSA DA SERRA 
 

Ano Letivo 2019/2020  

 

Ano Letivo 2019/2020 
 

Critérios Específicos de Avaliação 
Apoio ao Estudo – 3 e 4º Anos de Escolaridade 

Domínios Parâmetros Indicadores Ponderação 

D
o

m
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o
gn
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o
 

 

• Demonstra cooperação. 
• Realiza trabalho autónomo. 
• Pesquisa e organiza informação. 
• Empenha-se na interação oral e escrita. 
• Expressas as suas dúvidas e dificuldades. 
• Procura ajuda junto do professor. 
• É interessado e empenhado. 
• Cumpre as tarefas solicitadas. 
• Aplica técnicas de estudo apreendidas. 
• Realiza o trabalho por objetivos, de acordo com as instruções do professor. 
• Reflete sobre vários métodos de trabalho. 

70% 
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Autonomia 
• Realiza atividades propostas de forma autónoma. 
• Expressa ideias próprias e no momento oportuno. 
• Manifesta espírito de iniciativa. 

6% 

30% 

Responsabilidade 

• Cumpre com as regras gerais de funcionamento da escola e específicas da 
sala de aula. 
• Comparece e cumpre o horário de entrada na sala de aula. 
• Cuida e faz-se acompanhar dos manuais e material escolar, incluindo a 
caderneta do aluno. 
• Tem os cadernos/manuais e espaço da sala limpos e organizados. 
• Realiza e apresenta os trabalhos de casa sugeridos (TPC), no prazo 
estabelecido. 

10% 

Participação 

• Colabora com outros em tarefas e projetos comuns. 
• Coloca dúvidas, manifestando empenho e atenção na aula. 
• Participa oralmente e respeita a sua vez de falar. 
• Realiza e conclui em tempo útil os trabalhos da aula, tendo em conta as 
suas características pessoais. 

8% 

Espírito Cívico 
• Manifesta espírito de interajuda para com os pares e adultos. 
• Respeita a opinião e diferenças dos outros. 
• Respeita e cuida do ambiente próximo. 

6% 
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DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO CENTRO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ESCALADA, PAMPILHOSA DA SERRA 
 

Ano Letivo 2019/2020  

 
 

Ano Letivo 2019/2020 
 
 

Critérios de Avaliação 
Oferta Complementar – 1º Ciclo (3º e 4º anos) 

 
 

Domínios Parâmetros Indicadores Ponderação 
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o
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Atividades no âmbito 

da cidadania 

- Realiza adequadamente as atividades propostas. 

- Conhece e aplica os princípios de cidadania. 

- Reflete sobre os temas/assuntos tratados, sobre vida da 

turma/escola/comunidade. 

- Colabora em atividades de turma/escola. 

70% 
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Responsabilidade 

 

Participação 

 

Espírito crítico 

 

Autonomia 

- Cumpre as atividades propostas; 

- Faz-se acompanhar do material necessário; 

- Realiza tarefas/trabalhos propostos; 

- Respeita regras de convivência e trabalho; 

- Participa de forma oportuna; 

- Revela uma atitude cooperante e sentido de partilha para com os 

seus pares/ adultos; 

- Exprime opiniões justificando-as; 

- Realiza tarefas sem necessitar de ajuda de outros. 

30% 
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As menções qualitativas a utilizar na classificação das Fichas de Avaliação das diferentes 

componentes do currículo dos alunos do 1º Ciclo será a seguinte:  

 

CLASSIFICAÇÃO 

Intervalo Percentual Menção Qualitativa 

De 0% a 49,4% Insuficiente 

De 49,5% a 69,4% Suficiente 

De 69,5% a 89,4% Bom 

De 89,5% a 100% Muito Bom 

 

 

 

As menções qualitativas a utilizar na Avaliação Intercalar e Final de Período em todas as 

componentes do currículo dos alunos do 1º, 2º, 3º e 4º ano de escolaridade, será a seguinte: 

 

CLASSIFICAÇÃO 

Intervalo Percentual Menção Qualitativa 

De 0% a 49,4% Insuficiente 

De 49,5% a 69,4% Suficiente 

De 69,5% a 89,4% Bom 

De 89,5% a 100% Muito Bom 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Escalada, Pampilhosa da 

Serra 

4 de setembro de 2019 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico: 23/10/2019 
 

A Coordenadora de Departamento 
Anabela Almeida                                                      

  

  

 


