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Critérios Específicos de Avaliação Apoio ao Estudo - 1° Ciclo  

 

Domínios Ponderação O Aluno deve ser capaz de: 
Instrumentos de recolha 

de informação 

Hábitos de trabalho 15% 

• Desenvolver hábitos de trabalho; 

• Desenvolver o gosto pela organização pessoal. 

•Fichas/Trabalhos 

•Cadernos/Dossier 

•Participação individual 

•Participação em grupo 

•Grelhas de registo 

Organização Pessoal 15% 
• Reconhecer e aplicar normas de organização do material escolar; 
• Identificar com clareza as suas dúvidas e dificuldades; 
• Reforçar as aprendizagens; 
• Desenvolver os métodos de trabalho de grupo e individual. 

Métodos de trabalho e 

estudo 
15% 

 Identificar com clareza as suas dúvidas e dificuldades;  

• Exprimir as suas dúvidas; 

• Desenvolver métodos de trabalho e estudo. 

Organização 15% • Desenvolver hábitos de organização, trabalho e persistência. 

Reforço das 

aprendizagens 
15% 

• Aprender a ouvir as explicações com atenção; 

• Recolher e organizar informação; 

• Identificar e selecionar métodos de trabalho; 

• Esforçar-se na tentativa de melhorar o seu desempenho; 

• Procurar ajuda junto do professor; 

• Reforçar as aprendizagens de acordo com as necessidades. 
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Relacionamento 

interpessoal 
10% 

• Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição. 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede. 

• Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar diferentes 

pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na sociedade. 

 

Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 
15% 

• Estabelecer relações entre conhecimentos, emoções e comportamentos. 
• Identificar áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas competências. 
• Consolidar e aprofundar as competências que já possuem, numa perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida. 
• Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos, com sentido de responsabilidade e 
autonomia. 
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Descritores de níveis de Desempenho 
 

 

Níveis 
Domínios 

Muito Bom 
 

Bom 
 

Suficiente 
 

Insuficiente 
 

Hábitos de trabalho 

Desenvolve hábitos de trabalho; 
 
Desenvolve o gosto pela 
organização pessoal. 

Desenvolve, com regularidade, 
hábitos de trabalho; 
 
Desenvolve, com regularidade, o 
gosto pela organização pessoal. 

Desenvolve, com alguma 
regularidade, hábitos de trabalho; 
 
Desenvolve, com alguma 
regularidade, o gosto pela 
organização pessoal. 

Não desenvolve, hábitos de 
trabalho; 
 
Não desenvolve, o gosto pela 
organização pessoal. 

Organização Pessoal 

Reconhece e aplica normas de 
organização do material escolar; 
 
Identifica com clareza as suas 
dúvidas e dificuldades; 
 
Reforça as aprendizagens; 
 
Desenvolve os métodos de 
trabalho de grupo e individual. 

Reconhece e aplica, com 
regularidade, normas de 
organização do material escolar; 
 
Identifica, regularmente, com 
clareza as suas dúvidas e 
dificuldades; 
 
Reforça, com regularidade as 
aprendizagens; 
 
Desenvolve, com regularidade os 
métodos de trabalho de grupo e 
individual. 

Reconhece e aplica, com alguma 
regularidade, normas de 
organização do material escolar; 
 
Por vezes, identifica, com clareza 
as suas dúvidas e dificuldades; 
 
Reforça, com alguma regularidade 
as aprendizagens; 
 
Desenvolve, com alguma 
regularidade os métodos de 
trabalho de grupo e individual. 

Não reconhece nem aplica normas 
de organização do material escolar; 
 
Não identifica com clareza as suas 
dúvidas e dificuldades; 
 
Não reforça as aprendizagens; 
 
Não desenvolve os métodos de 
trabalho de grupo e individual. 

Métodos de trabalho e estudo 

Identifica com clareza as suas 

dúvidas e dificuldades;  

 

Exprime as suas dúvidas; 

 
Desenvolve métodos de trabalho e 
estudo. 

Identifica, com regularidade com 

clareza as suas dúvidas e 

dificuldades;  

 

Exprime, com regularidade as suas 

dúvidas; 

 
Desenvolve, com regularidade 
métodos de trabalho e estudo. 

Identifica, com alguma 

regularidade com clareza as suas 

dúvidas e dificuldades;  

 

Exprime, com alguma regularidade 

as suas dúvidas; 

 
Desenvolve, com alguma 
regularidade métodos de trabalho 

Não identifica com clareza as suas 

dúvidas e dificuldades;  

 

Não exprime as suas dúvidas; 

 
Não desenvolve métodos de 
trabalho e estudo. 
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e estudo. 

Organização 

Desenvolve hábitos de organização, 
trabalho e persistência. 

Desenvolve com regularidade 
hábitos de organização, trabalho e 
persistência. 

Desenvolve com alguma 
regularidade hábitos de 
organização, trabalho e 
persistência. 

Não desenvolve hábitos de 
organização, trabalho e 
persistência. 

Reforço das aprendizagens 

Aprende a ouvir as explicações com 

atenção; 

 

Recolhe e organizar informação; 

 

Identifica e seleciona métodos de 

trabalho; 

 

Esforça-se na tentativa de melhorar 

o seu desempenho; 

 

Procura ajuda junto do professor; 

 
Reforça as aprendizagens de 
acordo com as necessidades. 

Aprende a ouvir as explicações com 

atenção; 

 

Com regularidade recolhe e 

organizar informação; 

 

Identifica e seleciona com 

regularidade métodos de trabalho; 

 

Com regularidade esforça-se na 

tentativa de melhorar o seu 

desempenho; 

 

com regularidade procura ajuda 

junto do professor; 

 
com regularidade reforça as 
aprendizagens de acordo com as 
necessidades. 

Aprende a ouvir as explicações com 

atenção; 

 

Com alguma regularidade recolhe 

e organizar informação; 

 

Identifica e seleciona com alguma 

regularidade métodos de trabalho; 

 

Com alguma regularidade esforça-

se na tentativa de melhorar o seu 

desempenho; 

 

Com alguma regularidade procura 

ajuda junto do professor; 

 
Com alguma regularidade reforça 
as aprendizagens de acordo com as 
necessidades. 

Não ouve as explicações com 

atenção; 

 

Não recolhe ou organizar 

informação; 

 

Não identifica ou seleciona 

métodos de trabalho; 

 

Não se esforça na tentativa de 

melhorar o seu desempenho; 

 

Não procura ajuda junto do 

professor; 

 
Não reforça as aprendizagens de 
acordo com as necessidades. 

Relacionamento interpessoal 

Adequa comportamentos em 
contextos de cooperação, partilha, 
colaboração e competição. 
 
 
Trabalha em equipa e usa 
diferentes meios para comunicar 
presencialmente e em rede. 
 
 
Interage com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumenta, 
negocia e aceita diferentes pontos 
de vista, desenvolvendo novas 

Adequa com regularidade 
comportamentos em contextos de 
cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 
 
Com regularidade trabalha em 
equipa e usa diferentes meios para 
comunicar presencialmente e em 
rede. 
 
Com regularidade interage com 
tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumenta, 
negocia e aceita diferentes pontos 

Adequa com alguma regularidade 
comportamentos em contextos de 
cooperação, partilha, colaboração 
e competição. 
 
Com alguma regularidade trabalha 
em equipa e usa diferentes meios 
para comunicar presencialmente e 
em rede. 
 
Com alguma regularidade interage 
com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumenta, 
negocia e aceita diferentes pontos 

Não adequa comportamentos em 
contextos de cooperação, partilha, 
colaboração e competição. 
 
 
Não trabalha em equipa nem usa 
diferentes meios para comunicar 
presencialmente e em rede. 
 
 
Não interage com tolerância, 
empatia e responsabilidade nem 
argumenta, negocia e aceita 
diferentes pontos de vista, não 
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formas de estar, olhar e participar 
na sociedade. 

de vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e participar 
na sociedade. 

de vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e participar 
na sociedade. 

desenvolvendo novas formas de 
estar, olhar e participar na 
sociedade. 
 

Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Estabelece relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos. 
 
 
Identifica áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências. 
 
 
Consolida e aprofunda as 
competências que já possui, numa 
perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida. 
 
 
Estabelece objetivos, traça planos e 
concretiza projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

Com regularidade estabelece 
relações entre conhecimentos, 
emoções e comportamentos. 
 
 
Com regularidade identifica áreas 
de interesse e de necessidade de 
aquisição de novas competências. 
 
 
Com regularidade consolida e 
aprofunda as competências que já 
possui, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida. 
 
 
Com regularidade estabelece 
objetivos, traça planos e concretiza 
projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

Com alguma regularidade 
estabelece relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos. 
 
Com alguma regularidade 
identifica áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências. 
 
Com alguma regularidade 
consolida e aprofunda as 
competências que já possui, numa 
perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida. 
 
Com alguma regularidade 
estabelece objetivos, traça planos e 
concretiza projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

Não estabelece relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos. 
 
 
Não identifica áreas de interesse e 
de necessidade de aquisição de 
novas competências. 
 
 
Não consolida nem aprofunda as 
competências que já possui, numa 
perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida. 
 
 
Não estabelece objetivos, não 
traça planos nem concretiza 
projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 
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