AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOPHIA DE MELLO BREYNER

Critérios de Avaliação de 1.º Ciclo
ÁREAS DE COMPETÊNCIA

Relacionamento interpessoal

Atitudes
Desenvolvimento pessoal e
autonomia

Conhecimento

Conhecimentos
e
capacidades

Aplicação

Relacionação

Ano Letivo 2019 / 2021
INDICADORES

Cumpre as regras de funcionamento da escola de acordo
com o Regulamento Interno;
Adequa comportamentos em diferentes contextos;
Trabalha em equipa;
Interage com tolerância.
Estabelece relações entre conhecimento e comportamento;
Consolida e aprofunda as competências adquiridas;
Identifica a necessidade de aquisição de novas
competências;
Participa e/ou propõe atividades com sentido de
responsabilidade.
Adquire os conhecimentos básicos de acordo com o
currículo de cada ano
Adquire os conhecimentos relativos aos conteúdos das
diferentes disciplinas
Compreende os diferentes conteúdos
Evidencia capacidade crítica relativamente a temas
propostos
Demonstra capacidade de análise de situações com que se
depara
Utiliza os conhecimentos adquiridos a novas situações
Emprega estratégias e ferramentas na resolução de
problemas/atividades
Utiliza diferentes técnicas de investigação
Recorre a diversas fontes de informação
Identifica problemas a resolver
Articula aspetos teóricos com a prática

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO
(%)

Assiduidade
Pontualidade
Trabalho de aula

30% a 70%

Grelhas de verificação

Fichas de avaliação
formativa
Fichas de avaliação
sumativa
Grelhas de autoavaliação
Registos de observações
ocasionais
Organização do Caderno
Diário
Trabalhos de casa

30% a 70%
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Procedimentos

Seleciona e organiza a informação pertinente
Organiza a informação recebida

 Comunicação
o Português
o TIC

Lê e interpreta o que lê
Compreende instruções
Intervém oportunamente, de forma regular e organizada
Usa corretamente o Português nos domínios da leitura e
escrita, educação literária, gramática e oralidade
Interpreta diferentes situações de comunicação
Comunica utilizando diferentes formas de linguagem
Compreende as ideias essenciais em diferentes situações de
comunicação
Desenvolve métodos de pesquisa com recurso às novas
tecnologias
Utiliza ferramentas digitais

Registo das
aprendizagens superadas
e não superadas
Portfólios
Relatórios
Trabalhos de pesquisa
Informações prestadas
por outros técnicos

