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Critérios Específicos de Avaliação Oferta Complementar/ 1° Ciclo  

 

Domínios Ponderação Perfil de Aprendizagens - O Aluno deve ser capaz de: 
Descritores do 

Perfil dos Alunos 

Instrumentos 

de recolha de 

informação 

Análise e reflexão  

 

 

 

25% 

• Formar alunos leitores com gosto pela leitura; 
• Promover o prazer e o gosto pela leitura; 
• Melhorar os hábitos de leitura; 
• Desenvolver a formação leitora; 
• Contribuir para o desenvolvimento da criança, onde as interações sociais se dirigem para 
uma aprendizagem enriquecedora; 
• Regular comportamentos a partir das regras, bem como a concentração no decurso do jogo; 
• Contribuir para o desenvolvimento da criança ao nível do desenvolvimento da função 
simbólica e da representação mental; 
• Desenvolver a criatividade, o sentido crítico, a participação, a competição “sadia” e a 
observação; 
● 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; 
● Estabelecer relações entre conhecimentos, emoções e comportamentos; 
• Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

informado  
(A, B, G, I, J)  

 
 

 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  

 
Respeitador da 

diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H) 

 

•Fichas/Trabalhos 
•Cadernos/Dossier 

•Participação 
individual 

•Participação em 
grupo 

•Grelhas de 

registo 

 
Interpretação e 
Comunicação  

 

 

 

 

 
25% 

● Desenvolver práticas de apropriação do sistema de escrita e reescrita de textos; 
● Alargar a variedade lexical; 
• Desmistificar a escrita, familiarizando os alunos com diferentes tipos de escrita; 
• Desenvolver técnicas de aperfeiçoamento de texto; 
• Desenvolver a capacidade de escrita autónoma; 
• Conhecer e experimentar algumas técnicas para desbloquear a escrita; 
• Identificar áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas competências; 

 
Indagador/ 

Investigador  
(C, D, F, H, I)  
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• Promover hábitos de escrita; 
•Trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede. 

 

 
Experimentação e criação 

 

25% 

● Utilizar o jogo como facilitador do desenvolvimento da dimensão afetiva, social, motora e 
cognitiva; 
● Promover o trabalho em grupo; 
● Descobrir a escrita criativa; 
● Estimular a criatividade, a imaginação e a sensibilidade individuais; 
● Promover estratégias que envolvam a criatividade dos alunos; 
● Ilustrar.  

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

Criativo  
(A, C, D, J) 

 

 

Resolução de Problemas  
 

 
25% 

● Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências; 
•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. 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  

 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  

 
Autoavaliador  
(transversal às 

áreas)  
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Descritores de níveis de Desempenho 
 

                 Níveis 
Domínios 

Muito Bom 
 

Bom 
 

Suficiente 
 

Insuficiente 
 

 
Alunos leitor com gosto pela 

leitura. 

Alunos leitor com muito gosto pela 

leitura. 

Alunos leitor com algum gosto pela 

leitura. 

Alunos leitor com pouco gosto pela 

leitura. 

 
Manifesta bastante prazer e gosto 

pela leitura. 

Manifesta muito prazer e gosto 

pela leitura. 

Manifesta algum prazer e gosto 

pela leitura. 

Manifesta pouco prazer e gosto 

pela leitura. 

 
Melhora bastante os hábitos de 

leitura. 

Melhora muito os hábitos de 

leitura. 

Melhora pouco os hábitos de 

leitura. 

Não melhora os hábitos de leitura. 

 
Desenvolve bastante a formação 

leitora. 

Desenvolve muito a formação 

leitora. 

Desenvolve pouco a formação 

leitora. 

Não desenvolve a formação leitora. 

 

Contribui bastante para o 

desenvolvimento da criança, onde 

as interações sociais se dirigem 

para uma aprendizagem 

enriquecedora. 

Contribui muito para o 

desenvolvimento da criança, onde 

as interações sociais se dirigem 

para uma aprendizagem 

enriquecedora. 

Contribui pouco para o 

desenvolvimento da criança, onde 

as interações sociais se dirigem 

para uma aprendizagem 

enriquecedora. 

Não contribui para o 

desenvolvimento da criança, onde 

as interações sociais se dirigem 

para uma aprendizagem 

enriquecedora. 

Análise e reflexão 

 

Regula bastantes comportamentos 

a partir das regras, bem como a 

concentração no decurso do jogo. 

Regula mutos comportamentos a 

partir das regras, bem como a 

concentração no decurso do jogo. 

Regula alguns comportamentos a 

partir das regras, bem como a 

concentração no decurso do jogo. 

Não regula comportamentos a 

partir das regras, nem a 

concentração no decurso do jogo. 

Contribui bastante para o 

desenvolvimento da criança ao 

nível do desenvolvimento da 

função simbólica e da 

representação mental. 

Contribui muito para o 

desenvolvimento da criança ao 

nível do desenvolvimento da 

função simbólica e da 

representação mental. 

Contribui pouco para o 

desenvolvimento da criança ao 

nível do desenvolvimento da 

função simbólica e da 

representação mental. 

Não contribui bastante para o 

desenvolvimento da criança ao 

nível do desenvolvimento da 

função simbólica e da 

representação mental. 
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Desenvolve bastante a criatividade, 

o sentido crítico, a participação, a 

competição “sadia” e a observação. 

Desenvolve muito a criatividade, o 

sentido crítico, a participação, a 

competição “sadia” e a observação. 

Desenvolve pouco a criatividade, o 

sentido crítico, a participação, a 

competição “sadia” e a observação. 

Não desenvolve bastante a 

criatividade, o sentido crítico, a 

participação, a competição “sadia” 

e a observação. 

Interage bastante com tolerância, 

empatia e responsabilidade e 

argumenta, negocia e aceita 

diferentes pontos de vista, 

desenvolvendo novas formas de 

estar, olhar e participar na 

sociedade. 

Interage muito com tolerância, 

empatia e responsabilidade e 

argumenta, negocia e aceita 

diferentes pontos de vista, 

desenvolvendo novas formas de 

estar, olhar e participar na 

sociedade. 

Interage pouco com tolerância, 

empatia e responsabilidade e 

pouco argumenta, negocia e aceita 

diferentes pontos de vista, 

desenvolvendo pouco novas 

formas de estar, olhar e participar 

na sociedade. 

Não interage com tolerância, 

empatia e responsabilidade e nem 

argumenta, negocia e aceita 

diferentes pontos de vista, não 

desenvolvendo novas formas de 

estar, olhar e participar na 

sociedade. 

Estabelece bastantes relações 

entre conhecimentos, emoções e 

comportamentos. 

Estabelece muitas relações entre 

conhecimentos, emoções e 

comportamentos. 

Estabelece poucas relações entre 

conhecimentos, emoções e 

comportamentos. 

Não estabelece bastantes relações 

entre conhecimentos, emoções e 

comportamentos. 

Adequa bastantes 

comportamentos em contextos de 

cooperação, partilha, colaboração 

e competição. 

Adequa muitos comportamentos 

em contextos de cooperação, 

partilha, colaboração e 

competição. 

Adequa alguns comportamentos 

em contextos de cooperação, 

partilha, colaboração e 

competição. 

Não adequa bastantes 

comportamentos em contextos de 

cooperação, partilha, colaboração e 

competição. 

 

Desenvolve bastantes práticas de 

apropriação do sistema de escrita e 

reescrita de textos. 

Desenvolve muitas práticas de 

apropriação do sistema de escrita e 

reescrita de textos. 

Desenvolve algumas práticas de 

apropriação do sistema de escrita e 

reescrita de textos. 

Não desenvolve bastantes práticas 

de apropriação do sistema de 

escrita e reescrita de textos. 

 Alarga bastante a variedade lexical. Alarga muito a variedade lexical. Alarga alguma variedade lexical. Não alarga a variedade lexical. 

 

Desmistifica bastante a escrita, 

familiarizando os alunos com 

diferentes tipos de escrita. 

Desmistifica muito a escrita, 

familiarizando os alunos com 

diferentes tipos de escrita. 

Desmistifica alguma escrita, 

familiarizando os alunos com 

diferentes tipos de escrita. 

Não desmistifica bastante a escrita, 

nem familiariza os alunos com 

diferentes tipos de escrita. 
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Interpretação e Comunicação  

 

Desenvolve bastantes técnicas de 

aperfeiçoamento de texto.  

Desenvolve muitas técnicas de 

aperfeiçoamento de texto. 

Desenvolve algumas técnicas de 

aperfeiçoamento de texto. 

Não desenvolve técnicas de 

aperfeiçoamento de texto. 

Desenvolve bastante a capacidade 

de escrita autónoma. 

Desenvolve muito a capacidade de 

escrita autónoma. 

Desenvolve alguma capacidade de 

escrita autónoma. 

Não desenvolve a capacidade de 

escrita autónoma. 

Conhece e experimenta bastante 

algumas técnicas para desbloquear 

a escrita. 

Conhece e experimenta muito 

algumas técnicas para desbloquear 

a escrita. 

Conhece e experimenta algumas 

técnicas para desbloquear a escrita. 

Não conhece nem experimenta 

algumas técnicas para desbloquear 

a escrita. 

 

 

Identifica bastantes áreas de 

interesse e de necessidade de 

aquisição de novas competências. 

Identifica muitas áreas de interesse 

e de necessidade de aquisição de 

novas competências. 

Identifica algumas áreas de 

interesse e de necessidade de 

aquisição de novas competências. 

Não identifica áreas de interesse e 

de necessidade de aquisição de 

novas competências. 

 
Promove bastantes hábitos de 

escrita. 

Promove muitos hábitos de escrita. Promove alguns hábitos de escrita. Não promove hábitos de escrita. 

 

Trabalha bastante em equipa e usa 

diferentes meios para comunicar 

presencialmente e em rede. 

Trabalha muito em equipa e usa 

diferentes meios para comunicar 

presencialmente e em rede. 

Trabalha pouco em equipa e usa 

diferentes meios para comunicar 

presencialmente e em rede. 

Não trabalha em equipa nem usa 

diferentes meios para comunicar 

presencialmente e em rede. 

 

Utiliza bastante o jogo como 

facilitador do desenvolvimento da 

dimensão afetiva, social, motora e 

cognitiva. 

Utiliza muito o jogo como 

facilitador do desenvolvimento da 

dimensão afetiva, social, motora e 

cognitiva. 

Utiliza, algumas vezes, o jogo como 

facilitador do desenvolvimento da 

dimensão afetiva, social, motora e 

cognitiva. 

Não utiliza o jogo como facilitador 

do desenvolvimento da dimensão 

afetiva, social, motora e cognitiva. 

Experimentação e criação 
Promove bastante o trabalho em 

grupo. 

Promove muito o trabalho em 

grupo 

Promove pouco o trabalho em 

grupo 

Não promove o trabalho em grupo 

 
Descobre bastante a escrita 

criativa. 

Descobre muito a escrita criativa. Descobre alguma escrita criativa. Não descobre a escrita criativa, 

 

Estimula bastante a criatividade, a 

imaginação e a sensibilidade 

individuais. 

Estimula muito a criatividade, a 

imaginação e a sensibilidade 

individuais. 

Estimula alguma criatividade, 

imaginação e sensibilidade 

individuais 

Não estimula a criatividade, a 

imaginação e a sensibilidade 

individuais 
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Promove bastantes estratégias que 

envolvam a criatividade dos alunos. 

Promove muitas estratégias que 

envolvam a criatividade dos alunos. 

Promove algumas estratégias que 

envolvam a criatividade dos alunos. 

Não promove estratégias que 

envolvam a criatividade dos alunos. 

 
Ilustra muito bem. Ilustra bem. Ilustra com algum cuidado. Não ilustra. 

 

Resolução de problemas 

Sabe colocar bastantes questões, 

levantar hipóteses, fazer 

inferências. 

Sabe coloca muitas questões, 

levantar hipóteses, fazer 

inferências. 

Sabe colocar algumas questões, 

levantar hipóteses, fazer 

inferências. 

Não sabe colocar questões, nem 

levantar hipóteses, nem fazer 

inferências. 

 

Consolida e aprofunda bastante as 

competências que já possui, numa 

perspetiva de aprendizagem ao 

longo da vida. 

Consolida e aprofunda bastante as 

competências que já possui, numa 

perspetiva de aprendizagem ao 

longo da vida. 

Consolida e aprofunda algumas 

competências que já possui, numa 

perspetiva de aprendizagem ao 

longo da vida. 

Não consolida nem aprofunda as 

competências que já possui, numa 

perspetiva de aprendizagem ao 

longo da vida. 

 

Estabelece bastantes objetivos, 

traça bastantes planos e concretiza 

bastantes projetos, com sentido de 

responsabilidade e autonomia. 

Estabelece muitos objetivos, traça 

muitos planos e concretiza muitos 

projetos, com sentido de 

responsabilidade e autonomia. 

Estabelece alguns objetivos, traça 

alguns planos e concretiza alguns 

projetos, com sentido de 

responsabilidade e autonomia. 

Não estabelece objetivos, não traça 

planos nem concretiza projetos, 

com sentido de responsabilidade e 

autonomia. 
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