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Critérios de Avaliação da Educação Pré-escolar
Ano Letivo de 2020/2021
Regime PRESENCIAL, MISTO E À DISTÂNCIA

NOTA INTRODUTÓRIA
De acordo com o despacho nº 9180/ 2016 – Diário da República n-137/2016, série II de 2016-07-19, que
define as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar, a avaliação é reinvestida na ação
educativa, sendo uma avaliação para a aprendizagem e não da aprendizagem.
O princípio consensualmente partilhado de que a avaliação é um elemento integrante e regulador da prática
educativa em cada nível de educação e ensino, implica princípios e procedimentos de avaliação adequados
à especificidade de cada nível.
“A participação no planeamento e avaliação de outros profissionais que trabalham com o mesmo grupo de
crianças é um dos meios de garantir a coerência do currículo e de ter outros “olhares” sobre a aprendizagem
das crianças.”
Os pais /famílias, como principais responsáveis pela educação dos filhos/as, têm também o direito de
participar no desenvolvimento do seu percurso pedagógico, não só sendo informados do que se passa no
jardim de infância, como tendo também oportunidade de dar contributos que enriqueçam o planeamento e
a avaliação da prática educativa.”
A avaliação na Educação Pré-Escolar assume uma dimensão marcadamente formativa, desenvolvendo-se
num processo contínuo e interpretativo, que procura tornar a criança protagonista da sua aprendizagem, de
modo que vá tomando consciência do que já conseguiu, das dificuldades que vai tendo e como as vai
ultrapassando.
“A educação pré-escolar não envolve nem a classificação da aprendizagem da criança, nem o juízo de valor
sobre a sua maneira de ser, centrando-se na documentação do processo e na descrição da sua
aprendizagem, de modo a valorizar as suas formas de aprender e os seus progressos.”
“Avaliar os progressos das crianças consiste em comparar cada uma consigo própria para situar a evolução
da sua aprendizagem ao longo do tempo.”
In Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar, 2016, pág.15, 16 e 17”
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1. FINALIDADES

Na Educação Pré-escolar a avaliação visa:

 Contribuir para a adequação das práticas, tendo por base uma recolha sistemática de informação
que permita ao educador regular atividade educativa, tomar decisões, planear a ação;

 Refletir sobre os efeitos da ação educativa, a partir da observação de cada criança e do grupo de
modo a estabelecer a progressão das aprendizagens;

 Recolher dados para monitorizar a eficácia das medidas educativas definidas no Programa Educativo
Individual;

 Promover e acompanhar processos de aprendizagem, tendo em conta a realidade do grupo e de
cada criança, favorecendo o desenvolvimento das suas competências e desempenhos, de modo a
contribuir para o desenvolvimento de todas e de cada uma;

 Envolver a criança num processo de análise e de construção conjunta, que lhe permita, enquanto
protagonista da sua aprendizagem, tomar consciência dos progressos e das dificuldades que vai
tendo e como as vai ultrapassando;

 Conhecer a criança e o seu contexto, numa perspetiva holística, o que implica desenvolver processos
de reflexão, partilha de informação e aferição entre os vários intervenientes – pais, equipa e outros
profissionais - tendo em vista a adequação do processo educativo.

2. PRINCÍPIOS
 A avaliação é um processo contínuo, que incide sobre os resultados e processos;
 A criança deve ser envolvida em todo o processo educativo, ser levada a refletir sobre as suas
atitudes, comportamentos e aprendizagens num processo de autoavaliação;
 A criança deve ser incentivada a refletir em grupo, sobre si e os outros, num processo de
heteroavaliação;
 Devem ser valorizados os progressos, as atitudes e valores humanos das crianças;
 Os métodos e instrumentos de registo devem ser diversificados.

3. PROCEDIMENTOS E CALENDARIZAÇÃO
CALENDARIZAÇÃO
Outubro

PROCEDIMENTOS
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
Será realizada no início do ano letivo dando origem à caraterização do
grupo, à identificação de interesses e necessidades e tem como
objetivo a elaboração e adequação do projeto curricular de grupo e a
adoção de estratégias de diferenciação pedagógica;

Dezembro

Avaliação Formativa
1ª Reunião individual com os encarregados de educação para a entrega da
avaliação/síntese das aprendizagens da criança.

Final de cada
período

Apresentação da síntese da avaliação geral das crianças em reunião de
conselho escolar em enquadramento com o projeto curricular de grupo.
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Em cada semestre

Avaliação do Plano Anual de Atividades (Projetos, saídas e .visitas de estudo)

Final do Ano Letivo

Avaliação Formativa - 2ª Reunião individual com os encarregados de
educação para a entrega da avaliação/síntese das aprendizagens da criança.
Avaliação do Projeto Curricular de Grupo (relatório de avaliação do PAG).

Final do Pré-escolar

PROCESSO INDIVIDUAL
Documento com todos os registos de avaliação da criança, relatórios médicos,
ou diagnósticos ou qualquer outro documento que o educador julgue relevante.

4. INTERVENIENTES NO PROCESSO


Educadores;



Crianças;



Assistentes Operacionais;



Encarregados de Educação;



Docente da Educação Especial;



Terapeuta Ocupacional;



Docentes de atividades de enriquecimento: música; língua estrangeira, educação física e filosofia
para crianças.

5. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Avaliar é um ato pedagógico que requer uma atitude e um saber específico que permitam
desenvolver estratégias adequadas, tendo em conta os contextos de cada criança e do grupo no respeito
pelos valores de uma pedagogia diferenciada.
Neste sentido compete ao educador:


Observar a atividade livre das crianças e das suas interações entre pares e adultos;



Observar e registar contextos funcionais das crianças;



Observar e registar os trabalhos individuais e de grupo;



Registar as aprendizagens das crianças (grelhas de observação/avaliação);



Dialogar e refletir em contexto individual e de grupo;



Elaborar a tabela das presenças e das atividades diárias;



Realizar fichas de atividades;



Observar e registar a participação das crianças em situações especificas de aprendizagem e em
contextos diversificados;



Efetuar entrevistas, diálogos e reuniões com os diferentes intervenientes do processo educativo;
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Os elementos constantes do Processo Individual da Criança devem ser exclusivamente do conhecimento
dos educadores, dos encarregados de educação, de outros intervenientes no processo de aprendizagem e
desenvolvimento da criança e posteriormente do professor do primeiro ciclo, sendo garantida a
confidencialidade dos dados nele contidos. O Processo Individual da Criança deve acompanhá-la sempre
que mude de estabelecimento e na transição para o primeiro ciclo.

6. OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO
A avaliação é um ato pedagógico que requer uma atitude e um saber específico, permitindo assim
desenvolver estratégias adequadas, respeitando os contextos de cada criança e do grupo no respeito
pelos valores de uma pedagogia diferenciada.
Neste sentido, compete ao educador:


Avaliar numa perspetiva formativa a sua intervenção, o ambiente e os processos educativos;



Avaliar o desenvolvimento das aprendizagens e competências de cada criança e do grupo;



Recolher elementos para uma reflexão e adequação da sua prática e intervenção educativa;



Estabelecer a continuidade educativa com pais/encarregados de educação e outros níveis de
ensino, nomeadamente a articulação com o 1º ciclo.

7. OBJETO DE AVALIAÇÃO


ÁREAS DE
CONTEÚDO

Aprendizagens a promover nas diferentes áreas de conteúdo:

DOMÍNIOS

SUBDOMÍNIOS

COMPONENTES
Construção da Identidade e da
Autoestima
Independência e Autonomia
Consciência de si como
aprendente
Convivência Democrática e
Cidadania

FORMAÇÃO
PESSOAL E
SOCIAL

Educação Física
Artes Visuais
Jogo dramático/teatro
Música
Dança
Comunicação Oral
Consciência Linguística
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EXPRESSÃO E
COMUNICAÇÃO

Linguagem Oral e
Abordagem à escrita



A assiduidade



A pontualidade

Avaliação REGIME
PRESENCIAL:
A avaliação no pré-escolar
assume um caráter formativo.
Será realizada duas reuniões
individuais com os encarregados
de educação para a entrega da
avaliação/síntese
das
aprendizagens da criança, uma
em dezembro e outra no final do
ano letivo.
Caso não seja possível fazer a
reunião presencial, a síntese será
enviada por e-mail.

Avaliação REGIME MISTO:
A avaliação no pré-escolar
assume um caráter formativo.
Será realizada duas reuniões
individuais com os encarregados
de educação para a entrega da
avaliação/síntese
das
aprendizagens da criança, uma
em dezembro e outra no final do
ano letivo.
Caso não seja possível fazer a
reunião presencial, a síntese será
enviada por e-mail.
Dependendo da assiduidade da
criança,
a
síntese
das
aprendizagens será elabora de
acordo com os dados das
aprendizagens recolhidos.

Funcionalidade da Linguagem
Escrita e sua utilização em
contexto
Identificação de Convenções
da Escrita
Prazer e motivação para ler e
escrever
Números e Operações
Organização e Tratamento de
Dados
Geometria e Medida
Interesse e curiosidade pela
matemática
Introdução à Metodologia
Científica
Abordagem às Ciências
Mundo Tecnológico e
Utilização das Tecnologias.

Avaliação REGIME À
DISTÂNCIA:
Será nossa prioridade, neste tipo
de regime, sugerir atividades que
favoreçam a descoberta, o
espanto, a representação livre e o
caráter
lúdico
das
aprendizagens.
Privilegiaremos a Formação
Pessoal e Social - Afetos e
outros, afinal, é disso que se trata
quando se fala de Educação de
Infância! De sensibilidade, de
escuta, de incentivo, de respeito,
de partilha, de envolvimento e de
participação.
Será realizada uma síntese de
avaliação descritiva em termos
emocionais que a criança parece
evidenciar,
nos
respetivos
momentos
de
interação
síncronas.

As plataformas tecnológicas adotadas pela escola servirão de apoio para comunicação, assim como, a
comunicação através do email e contactos telefónicos.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO 1º CICLO
Ano Letivo de 2020/2021
Regime PRESENCIAL, MISTO E À DISTÂNCIA

NOTA INTRODUTÓRIA
Há alguns meses que o Mundo atravessa uma fase de adaptação ao atual contexto de pandemia, em que se torna
necessária uma resposta rápida aos novos desafios que se colocam nomeadamente a nível da educação.
Vivemos tempos singulares e compete à Eb1/PE da Achada assegurar a manutenção do processo de
aprendizagem dos seus alunos, de acordo com o definido no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória
e nas Aprendizagens Essenciais de cada disciplina.
Para tal, torna-se essencial garantir um processo de avaliação justo, assertivo e contínuo, pois como procedimento
regulador do ensino, é orientador do percurso escolar e tem por objetivo a melhoria da qualidade através da
aferição do grau de cumprimento dos objetivos curriculares estabelecidos. Esta verificação deve ser utilizada por
professores e alunos para, em conjunto, suprir as dificuldades de aprendizagem. A avaliação tem ainda por
objetivo conhecer o estado geral do ensino, retificar procedimentos e reajustar o ensino das diversas disciplinas
em função do sucesso educativo dos alunos, devendo atualmente estar adaptada a diferentes cenários passíveis
de serem concretizados.
Mais do que nunca, temos de ser mais intervenientes, criativos, inovadores e capazes de articular competências
para cuidar da comunidade escolar.
Assim, há que estabelecer um equilíbrio entre uma avaliação presencial e uma avaliação não presencial, para que
professores e alunos consigam estabelecer metas e detetar fragilidades.
A EB1/PE da Achada, segundo as orientações emanadas estabeleceu critérios de avaliação para serem aplicados
ao Regime Presencial, Regime Misto e Regime Não Presencial, os quais passa de seguida a apresentar.
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Critérios de Avaliação do Regime Presencial
Os critérios a adotar relativamente a este regime serão os que foram estipulados do ano letivo anterior:

(…)
4.5. - Domínios a avaliar
1.º, 2.º e 3º anos

4.º anos

Nota: A partir do ano letivo 2021/2022, todos os anos de escolaridade estarão abrangidos pelo Decreto-Lei n.º
55/2018, de 6 de julho

Orientações comuns:
 A avaliação na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e de TIC é transversal a todas as
disciplinas.
 Parâmetros do domínio comportamental:
Cumprimento dos deveres escolares (pontualidade; traz o material escolar necessário para a
aula, assiduidade…);
Respeito pelas Regras de Conduta (respeito pelo outro; cooperação com os colegas,
professores e funcionários; conservação/limpeza dos espaços e materiais escolares…).
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Empenho/Interesse (na realização do trabalho e do estudo, bem como na superação das
dificuldades).
Autonomia (realização autónoma das atividades que lhe são propostas).
Participação (em todas as atividades escolares propostas).

4.5.1. - Descritores de ponderação
Áreas Curriculares Disciplinares
Perfil do aluno

Áreas de Competência

Conhecedor/ Sabedor/ Culto
/
Informado
Comunicador
Sistematizador/ Organizador
Respeitador da Diferença/do
outro
Participativo/ Colaborador/
Cooperante/ Responsável/
Autónomo
Criativo
Questionador
Investigador/Indagador
Leitor
Crítico/Analítico
Autoavaliador
Cuidador de si e do outro
Heteroavaliador

A – Linguagens e textos
B – Informação e Comunicação
C – Raciocínio e resolução de
problemas
D – Pensamento Crítico e
Pensamento Criativo
E – Relacionamento Interpessoal
F – Desenvolvimento Pessoal e
autonomia
G – Bem-estar, saúde e ambiente
H – Sensibilidade estética e artística
I – Saber científico técnico e
tecnológico
J – Consciência e domínio do corpo

Descritores de
ponderação
Muito Bom – Revela muita
capacidade na aquisição de
aprendizagens essenciais/metas
curriculares esperadas para os
domínios definidos para cada
disciplina.
Bom – Revela capacidade na
aquisição de aprendizagens
essenciais/metas curriculares
esperadas para os domínios
definidos para cada disciplina.
Suficiente – Revela alguma
capacidade na aquisição de
aprendizagens essenciais/metas
curriculares esperadas para os
domínios definidos para cada
disciplina.
Insuficiente - Revela pouca
capacidade na aquisição de
aprendizagens essenciais/metas
curriculares esperadas para os
domínios definidos para cada
disciplina.
(consultar Aprendizagens
Essenciais/metas referentes a
cada ano de escolaridade).

Apoio ao Estudo
O professor deve focar:
 Autonomia na realização das tarefas;
 Métodos de estudo;
 Concentração e atenção;
 Organização de trabalho;

Apreciação Global
O professor deve focar:
 O interesse demonstrado;
 O sentido crítico;
 Autonomia e sentido de responsabilidade;
 Autoconfiança e respeito pelos outros;
 Comportamento;
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4.5.2. - Ponderações adotadas por áreas disciplinares curriculares

Disciplinas

Português

Matemática

Estudo do Meio

Apoio ao Estudo

Cidadania e
Desenvolvimento

Inglês

Domínios


















Oralidade (25%)
Leitura (20%)
Escrita (25%)
Educação Literária (10%)
Gramática (20%)
Números e Operações (25%)
Geometria e Medida (25%)
Organização e Tratamento de Dados (25%)
Resolução de Problemas, Raciocínio e Comunicação (25%)
Sociedade (25%)
Natureza (25%)
Tecnologia (30%)
Sociedade/Natureza e Tecnologia (20%)
Autonomia na realização das tarefas. 25%
Métodos de estudo. 25%
Concentração e atenção. 25%
Organização de trabalho. 25%

 Atitude cívica individual (identidade cidadã, autonomia individual, direitos
humanos) – 40%
 Relacionamento interpessoal (comunicação, diálogo). – 30%
 Relacionamento social e intercultural (democracia, desenvolvimento
humano sustentável, globalização e interdependência, paz e gestão de
conflitos).- 30%

SócioAfetivo - Pessoais e Sociais (40%)
 Participação (5%)
 Organização (5%)
 Autonomia (10%)
 Interesse (5%)
 Material (5%)
 Respeito pelas normas de funcionamento da sala (10%)
Cognitivo – Comunicativas (60%)
 Listening (10%)*
 Reading (10%)**
 Spoken interaction (10%)*
 Spoken production (10%)*
 Writting (10%)**
 Lexis and grammar (10%)**
Notas:
*No 1º e 2º anos de escolaridade estes itens terão a ponderação de 20%.
**Itens avaliados só no 3º e 4º anos.

Educação Física

Conhecimento (20%)
 Aplica os conhecimentos e o vocabulário específico, em situação de
exercício e jogo (20%).
Capacidades (80%)
 Realiza ações motoras básicas com correção nas tarefas propostas
(50%).
 Participação/Interesse/Cooperação (10%).
 Comportamento/Cumprimento de regras/ Interação (10%).
 Autonomia/Responsabilidade (10%)
Artes Visuais (100%)
 Experimentação e Criação (30%)
 Interpretação e Comunicação (40%)
 Apropriação e Reflexão (30%)
Expressão Dramática (30%)
 Experimentação e Criação (18%)
 Interpretação e Comunicação (6%)
 Apropriação e Reflexão (6%)
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Música (45%)
 Experimentação e Criação (13%)
 Interpretação e Comunicação (22%)
 Apropriação e Reflexão (10%)
Dança (25%)
 Experimentação e Criação (9%)
 Interpretação e Comunicação (6%)
 Apropriação e Reflexão (10%)

1
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Critérios de Avaliação do Regime Misto
Os critérios a adotar relativamente a este regime serão um misto dos critérios estipulados para o Regime
Presencial e os estipulados para o Regime Não Presencial.
Assim, os docentes nos dias em que haja aulas presenciais deverão avaliar as aprendizagens conforme o acima
estabelecido, devendo acrescentar a informação respeitante às aulas assíncronas e síncronas.
A avaliação será realizada da seguinte forma:

Aulas presenciais

Aulas assíncronas

Aulas síncronas

70%

10%

20%

Para efeitos da avaliação sumativa deverá ser feita a média ponderada, utilizando os valores acima descritos, das
evidências recolhidas seja no Regime Presencial seja no Regime Não Presencial.
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ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO COM PRÉ-ESCOLAR DA ACHADA

Critérios de avaliação E@D – Ano letivo 2020/2021

Atitudes e valores
35%

Português

1º ciclo do Ensino Básico
Aulas Síncronas
Conhecimentos
50%

15% - Pontualidade e Oralidade (10%)
assiduidade
Instrumentos: intervenção oral orientada e audição de ficheiro áudio para
compreensão leitora.
10% - Assertividade / Descrição: apresentação oral, sobre uma temática previamente definida e com
Sentido de
base num guião orientador, facultado pela professora. Para alunos de 1.º ano
Oportunidade
poderá ser sugerida a declamação de uma poesia previamente memorizada.
Leitura (10%)
10% - Consciência cívica Instrumentos: leitura individual e exercícios de compreensão.
(cumprimento
de Descrição: proposta de compreensão de material escrito (texto curto para leitura
regras e respeito pelo + 3 perguntas de interpretação) A leitura poderá ser transversal a todos os anos.
outro)
Quanto à compreensão escrita, no primeiro ano, poderá passar pela leitura de
um texto muito curto e resposta a questões das seguintes tipologias (escolha
múltipla, preenchimento de espaços …).
Escrita (10%)
Instrumentos: trabalho de escrita orientada.
Descrição: produção textual com orientação prévia. Para alunos de 1º ano sugerese a legendagem de imagens (escrita em documento previamente enviado).
Educação Literária (10%)
Instrumentos: reconto oral/dramatização
Descrição: reconto oral ou dramatização de um excerto de obra trabalhada em
Educação Literária. Para os alunos do 1º ano sugere-se a elaboração de um
desenho.
Gramática (10%)
Instrumentos: exercícios gramaticais
Descrição: resolução de exercícios com os conteúdos gramaticais trabalhados.
Para os alunos do 1º ano sugere-se a realização de exercícios orais.

Aulas Assíncronas
Saber, estudar, realizar
15%
 Responsabilidade verificada
pelo cumprimento de todas as
tarefas e prazos estipulados.
 Empenho traduzido pela
qualidade
dos
trabalhos
apresentados (brio, organização
e assertividade ou correção).
 Autonomia verificada através
de monitorização e persistência
em buscar resposta para dúvidas
e dificuldades.

ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO COM PRÉ-ESCOLAR DA ACHADA

Critérios de avaliação E@D – Ano letivo 2020/2021

Atitudes e valores
35%

Matemática

1º ciclo do Ensino Básico
Aulas Síncronas
Conhecimentos
50%

15% - Pontualidade e Números e Operações (10%)
assiduidade
Instrumentos: desafios de cálculo mental e exercícios de aplicação direta
Descrição: bateria de exercícios de cálculo mental, disponibilizados ao aluno;
10% - Assertividade / conjunto de exercícios que atestem o domínio de procedimentos padronizados
Sentido de
(algoritmos, regras de cálculo…). (sem exceder os 3 exercícios nos 1.º e 2.º anos
Oportunidade
e os 4 exercícios nos 3.º e 4.º anos)
Geometria e medida (10%)
10% - Consciência cívica Instrumentos: exercícios de aplicação direta
(cumprimento
de Descrição: conjunto de exercícios que atestem o domínio dos conteúdos
regras e respeito pelo trabalhados (sem exceder os 3 exercícios nos, 1.º e 2.º anos e os 4 exercícios nos
outro)
3.º e 4.º anos).
Organização e tratamento de Dados(10%)
Instrumentos: leitura e interpretação de dados
Descrição: conjunto de exercícios que permitam a análise de gráficos /
pictogramas / diagramas a partir de tabelas e questões sobre esses gráficos /
pictogramas / diagramas (sem exceder as 3 questões nos 1.º e 2.º anos e as 5
questões nos 3.º e 4.º anos).
Resolução de problemas, Raciocínio e Comunicação (20%)
Instrumentos: resolução de problemas
Descrição: ficheiros com situações problemáticas que fomentem a evocação do
pensamento matemático e da comunicação matemática. (2 situações
problemáticas para 1.º e 2.º anos e 3 situações problemáticas para 3.º e 4.º). No
1.ºano sugere-se que o acesso aos problemas seja feito através da projeção e da
leitura feita pela professora.

Aulas Assíncronas
Saber, estudar, realizar
15%
 Responsabilidade verificada
pelo cumprimento de todas as
tarefas e prazos estipulados.
 Empenho traduzido pela
qualidade
dos
trabalhos
apresentados (brio, organização
e assertividade ou correção).
 Autonomia verificada através
de monitorização e persistência
em buscar resposta para dúvidas
e dificuldades.

ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO COM PRÉ-ESCOLAR DA ACHADA

Critérios de avaliação E@D – Ano letivo 2020/2021

Atitudes e valores
35%

Estudo do
Meio

Estudo do
Meio

1º ciclo do Ensino Básico
Aulas Síncronas
Conhecimentos
50%

15% - Pontualidade e Sociedade / Natureza / Tecnologia (35%)
assiduidade
(50% no 1.º ano)
Instrumentos: atividade experimental e exercícios de aplicação direta
10% - Assertividade / Descrição: o aluno desenvolverá, a partir de um protocolo experimental, uma
Sentido de
atividade experimental, a partir da qual, deverá comunicar factos observados e
Oportunidade
enunciar conclusões O protocolo será partilhado com as famílias na sexta-feira
antes de iniciar a semana relativa à avaliação e, deverá ser entregue pelo aluno
10% - Consciência cívica no final da semana em questão; conjunto de exercícios de aplicação direta, das
(cumprimento
de tipologias: escolha múltipla, verdadeiras ou falsas, preenchimento de lacunas e
regras e respeito pelo associação. (máximo 5 exercícios 1.º ano e 8 exercícios 2.º, 3.º e 4.º anos).
outro)
10% - Consciência cívica Questão Problema (15%)
(cumprimento
de Não é aplicável ao 1.º ano.
regras e respeito pelo Instrumentos: Questão Problema
outro)
Descrição: Será lançada ao aluno uma questão problema, alusiva a uma temática
em trabalho. A questão deverá exigir a manifestação e fundamentação de
opiniões e raciocínios.

Aulas Assíncronas
Saber, estudar, realizar
15%

ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO COM PRÉ-ESCOLAR DA ACHADA

Critérios de avaliação E@D – Ano letivo 2020/2021

Atitudes e valores
35%

Inglês
(3º e 4º
anos)

Exp.
Artísticas
Ed. Física
Inglês (1º
e 2º anos)

1º ciclo do Ensino Básico
Aulas Síncronas
Conhecimentos
50%

Aulas Assíncronas
Saber, estudar, realizar
15%

15% - Pontualidade e (20%)
assiduidade
Instrumentos: Grammar Check
Descrição: Verificação de conteúdos de cariz gramatical no âmbito das unidades
10% - Assertividade / abordadas
Sentido de
(20%)
Oportunidade
Instrumentos: Listening / Watching comprehension
Descrição: Realização de exercícios com recurso a ficheiros áudio visuais no
10% - Consciência cívica âmbito das unidades abordadas
(cumprimento
de (10%)
regras e respeito pelo Instrumentos: Speaking assessment
outro)
Descrição: Prática / Verificação das componentes de oralidade, através de
diversos momentos contemplados nas aulas síncronas e pela apresentação em
vídeo de uma temática.

 Responsabilidade verificada
pelo cumprimento de todas as
tarefas e prazos estipulados.

15% Pontualidade e Assiduidade

 Responsabilidade verificada
pelo cumprimento de todas as
tarefas e prazos estipulados.

15% Assertividade/ Sentido de Oportunidade (revelando presença participativa)
40% Empenho traduzido pela qualidade do trabalho desenvolvido
15% Consciência cívica em momentos de interação discursiva, e pelo espaço de aprendizagem

 Empenho traduzido pela
qualidade
dos
trabalhos
apresentados (brio, organização
e assertividade ou correção).
 Autonomia verificada através
de monitorização e persistência
em buscar resposta para dúvidas
e dificuldades.

 Empenho traduzido pela
qualidade
dos
trabalhos
apresentados (brio, organização
e assertividade ou correção).

Critérios de Avaliação do Ensino Recorrente
Os alunos matriculados no 1.º ciclo do Ensino Recorrente estão organizados por níveis de a
prendizagem: nível 1, nível 2, nível 3 e melhoria de conhecimentos.

Nível 1
* Abrange os formandos que ainda não adquiriram as técnicas elementares da leitura,
escrita e cálculo
Grau 1
Grau 2
- Copia figuras simples
- Lê frases simples
- Lê palavras
- Organiza frases simples
- Escreve palavras
- Representa os números das centenas
- Representa todos os algarismos
- Faz as quatro operações com números até
- Resolve operações por cálculo mental
dois algarismos
Nível 2
* Abrange os formandos que já adquiriram as técnicas elementares
Grau 3
Grau 4
- Lê textos simples
- Interpreta mensagens simples
- Escreve frases simples
- Escreve textos simples
- Representa os números dos milhares
- Representa todos os números
- Faz as quatro operações no âmbito dos - Faz as quatro operações com números
números conhecidos
representativos do dinheiro

Nível 3
* Abrange os formandos que já têm competência para aplicar as técnicas elementares e
estão em fase de desenvolvimento e aperfeiçoamento das mesmas
Grau 5
Grau 6
- Interpreta textos
- Redige textos com sequência lógica
- Escreve com correção ortográfica
- Faz as quatro operações com números
- Representa números referidos às unidades decimais
- Identifica sólidos e figuras geométricas
- Faz as quatro operações com as unidades
do sistema métrico
- Faz as quatro operações com complexos

A avaliação é contínua, formativa, com caráter global, é descritiva e qualitativa, aplicando-se aos alunos
com um mínimo de 150 horas ou 60 dias de participação. Pode também realizar-se uma avaliação final para os
que a requeiram como autopropostos.
A avaliação, tendo por função verificar se foram atingidos os objetivos definidos para os cursos do 1º ciclo
do ensino básico, apresenta duas modalidades distintas: contínua para os que tenham frequentado os cursos
durante um mínimo de 150 horas ou 60 dias e final para os que a requeiram como autopropostos.
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Avaliação Contínua

A avaliação contínua deverá efetuar-se tendo em atenção o uso de critérios de competências.
São instrumentos da avaliação contínua:


dossiê de trabalho do jovem/adulto;



processo individual do jovem/adulto;
Do dossiê de trabalho de cada jovem/adulto que frequenta o curso, deverá constar todo o material por ele

utilizado e realizado, de acordo com os programas de aprendizagem estabelecidos inicialmente para o grupo.
O professor deverá constituir o processo individual relativo a cada jovem/adulto, do qual constarão:


A ficha de inscrição;



Os dados recolhidos na primeira entrevista;



Teste diagnóstico realizado no início do processo de formação;



Informações sobre assiduidade, interesse, participação e progressão no processo de aprendizagem;



Outras notas e informações, designadamente registos de expressão oral;



Uma apreciação global que fundamente a apresentação de uma proposta de certificação;

A ratificação dos resultados da avaliação contínua é da responsabilidade de uma comissão de certificação
e será feita tendo em conta a globalidade das disciplinas.
A comissão de certificação será constituída por três elementos, sendo um dos elementos, o professor. Na
comissão de certificação deverão ser apresentados o dossier de trabalho e o respetivo processo individual.
A decisão da comissão de certificação, tomada por maioria, será registada no livro de termos sob as
formas de Aprovado ou Reprovado.

Adenda aprovada na reunião do conselho escolar de ___ de setembro de 2020.

A Diretora: ___________________________________________
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