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Critérios Gerais de Avaliação – 1.º Ciclo 
 

Áreas de competências 
Critérios 

Transversais 
Descritor Ideal 

Critérios Gerais 

Português - 1.º Ciclo 
Ponderação 

 

 

A Linguagens e textos 

B Informação e 
comunicação 

I Saber científico, técnico 
e tecnológico 

Rigor Científico 

(conhecimento) 

Domina capacidades nucleares de compreensão e expressão (oral, 

escrita, visual e multimodal), inerentes às linguagens das áreas do 

conhecimento em ambientes analógico e digital. 

Transforma a informação em conhecimento.  

Compreende processos e fenómenos científicos. 

Executa operações técnicas, adequando os meios materiais e técnicos à 

realização de projetos desenvolvidos em ambientes físicos e digitais. 

Comunica oralmente, de forma adequada e correta, em diferentes 

contextos. 

Lê fluentemente e compreende o sentido de textos escritos de 

diferentes tipologias, mobilizando os conhecimentos na aquisição de 

novos saberes. 

Escreve com diversas funcionalidades comunicativas, utilizando 

corretamente as formas de representação escrita e as respetivas 

regras estruturantes da língua. 

Utiliza a literacia técnica/ tecnológica para aceder ao conhecimento, 

em diferentes contextos. 

Contacta com literatura de referência, e desenvolve capacidades de 

apreciação nas várias vertentes da educação literária. 

60% 

 

F Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

H Sensibilidade estética e 
artística 

J Consciência e domínio 
do corpo 

Atitude 

Estabelece objetivos, traça planos e concretiza projetos, com sentido 

de responsabilidade e autonomia, numa perspetiva de aprendizagem 

ao longo da vida. 

Valoriza o papel das várias formas de expressão artística e do 

património material e imaterial na vida e na cultura das comunidades. 

Manifesta consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral por forma a estabelecer consigo próprio 

e com os outros uma relação harmoniosa e salutar. 

Desenvolve o seu conhecimento, com responsabilidade, interesse e 

autonomia. 

Valoriza o rigor, a participação e o empenho na realização do 

trabalho. 

 

15% 

http://www.agr1beja.pt/
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C Raciocínio e resolução 
de problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Resolução de 

problemas 

(Aplicação a 

situações reais) 

Interpreta informação, planeia, conduz pesquisas e toma decisões 

usando recursos diversificados. 

Desenvolve novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, 

aplicando-as a diferentes contextos e áreas de aprendizagem. 

Relaciona conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade. 

Exprime uma opinião crítica, no sentido de responder a diferentes 

situações. 

Avalia criticamente o seu trabalho e reformula-o, se necessário, numa 

perspetiva de melhorar as aprendizagens. 

 

10% 

E Relacionamento 

interpessoal 

G Bem-estar, saúde e 

ambiente 

Sociabilidade 

Interage com tolerância, empatia e responsabilidade, adequando 

comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração 

e competição. 

Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social, 

adotando comportamentos que promovam a saúde e o bem-estar, 

trabalhando colaborativamente para o bem comum, com vista à 

construção de um futuro sustentável. 

Desenvolve e mantém relações positivas entre si e com os outros, 

respeitando a diversidade humana e cultural. 

Age eticamente, com tolerância, empatia e responsabilidade, 

consciente da obrigação de responder pelas próprias ações. 

 

15% 
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Áreas de competências 
Critérios 

Transversais 
Descritor Ideal 

Critérios Gerais 

Matemática - 1.º Ciclo 
Ponderação 

 
 

A Linguagens e textos 

B Informação e 
comunicação 

I Saber científico, 
técnico e tecnológico 

Rigor Científico 

(conhecimento) 

Domina capacidades nucleares de compreensão e expressão (oral, 

escrita, visual e multimodal), inerentes às linguagens das áreas do 

conhecimento em ambientes analógico e digital. 

Transforma a informação em conhecimento.  

Compreende processos e fenómenos científicos. 

Executa operações técnicas, adequando os meios materiais e técnicos à 

realização de projetos desenvolvidos em ambientes físicos e digitais. 

Compreende e usa, de forma fluente e rigorosa, com significado e em 

situações diversas, conhecimentos matemáticos. 

Resolve problemas em situação que convocam a mobilização das 

aprendizagens nos diferentes domínios e analisa as estratégias e os 

resultados obtidos. 

Mobiliza o pensamento computacional, de forma integrada, nas várias 

práticas. 

Usa representações múltiplas e efetua conexões matemáticas, como 

ferramentas de apoio ao raciocínio e à comunicação matemática. 

60% 

 
F Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

H Sensibilidade estética 
e artística 

J Consciência e domínio 
do corpo 

Atitude 

Estabelece objetivos, traça planos e concretiza projetos, com sentido 

de responsabilidade e autonomia, numa perspetiva de aprendizagem 

ao longo da vida. 

Valoriza o papel das várias formas de expressão artística e do 

património material e imaterial na vida e na cultura das comunidades. 

Manifesta consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral por forma a estabelecer consigo próprio 

e com os outros uma relação harmoniosa e salutar. 

Desenvolve o seu conhecimento, com responsabilidade, interesse e 

autonomia. 

Valoriza o rigor, a participação e o empenho na realização do 

trabalho. 

 

15% 

C Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Resolução de 

problemas 

(Aplicação a 

situações reais) 

Interpreta informação, planeia, conduz pesquisas e toma decisões 

usando recursos diversificados. 

Desenvolve novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, 

aplicando-as a diferentes contextos e áreas de aprendizagem. 

Relaciona conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade. 

Exprime uma opinião crítica, no sentido de responder a diferentes 

situações. 

Avalia criticamente o seu trabalho e reformula-o, se necessário, numa 

perspetiva de melhorar as aprendizagens. 

10% 

http://www.agr1beja.pt/
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E Relacionamento 
interpessoal 
 
G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

Sociabilidade 

Interage com tolerância, empatia e responsabilidade, adequando 

comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração 

e competição. 

Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social, adotando 

comportamentos que promovam a saúde e o bem-estar, trabalhando 

colaborativamente para o bem comum, com vista à construção de um 

futuro sustentável. 

Desenvolve e mantém relações positivas entre si e com os outros, 

respeitando a diversidade humana e cultural. 

Age eticamente, com tolerância, empatia e responsabilidade, 

consciente da obrigação de responder pelas próprias ações. 

 

15% 
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Áreas de competências 

 

Critérios 
Transversais 

Descritor Ideal 
Critérios Gerais 

Estudo do Meio - 1.º Ciclo 
Ponderação 

A Linguagens e textos 

B Informação e 

comunicação 

I Saber científico, 

técnico e tecnológico 

Rigor Científico 

(conhecimento) 

Domina capacidades nucleares de compreensão e expressão (oral, 

escrita, visual e multimodal), inerentes às linguagens das áreas do 

conhecimento em ambientes analógico e digital. 

Transforma a informação em conhecimento.  

Compreende processos e fenómenos científicos. 

Executa operações técnicas, adequando os meios materiais e técnicos à 

realização de projetos desenvolvidos em ambientes físicos e digitais. 

Conhece elementos naturais, sociais e tecnológicos do meio 

envolvente e suas inter-relações. 

Mobiliza saberes culturais, científicos e tecnológicos para 

compreender a realidade e para resolver situações e problemas do 

quotidiano comunicando adequadamente as suas ideias. 

Utiliza e interpreta processos científicos simples na realização de 

atividades experimentais revelando capacidades de observação, 

análise e conclusão.  

Conhece e valoriza a sua identidade e raízes, desenvolvendo o respeito 

por outros povos e culturas. 

Valoriza o contributo da ciência para o progresso tecnológico e para a 

melhoria da qualidade de vida. 

60% 

F Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

H Sensibilidade estética 

e artística 

J Consciência e domínio 

do corpo 

Atitude 

Estabelece objetivos, traça planos e concretiza projetos, com sentido 

de responsabilidade e autonomia, numa perspetiva de aprendizagem 

ao longo da vida. 

Valoriza o papel das várias formas de expressão artística e do 

património material e imaterial na vida e na cultura das comunidades. 

Manifesta consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral por forma a estabelecer consigo próprio 

e com os outros uma relação harmoniosa e salutar. 

Desenvolve o seu conhecimento, com responsabilidade, interesse e 

autonomia. 

Valoriza o rigor, a participação e o empenho na realização do 

trabalho. 

 

15% 

http://www.agr1beja.pt/
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C Raciocínio e resolução 
de problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Resolução de 

problemas 

(Aplicação a 

situações reais) 

Interpreta informação, planeia, conduz pesquisas e toma decisões 

usando recursos diversificados. 

Desenvolve novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, 

aplicando-as a diferentes contextos e áreas de aprendizagem. 

Relaciona conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade. 

Exprime uma opinião crítica, no sentido de responder a diferentes 

situações. 

Avalia criticamente o seu trabalho e reformula-o, se necessário, numa 

perspetiva de melhorar as aprendizagens. 

10% 

E Relacionamento 

interpessoal 

G Bem-estar, saúde e 

ambiente 

Sociabilidade 

Interage com tolerância, empatia e responsabilidade, adequando 

comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração 

e competição. 

Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social, adotando 

comportamentos que promovam a saúde e o bem-estar, trabalhando 

colaborativamente para o bem comum, com vista à construção de um 

futuro sustentável. 

Desenvolve e mantém relações positivas entre si e com os outros, 

respeitando a diversidade humana e cultural. 

Age eticamente, com tolerância, empatia e responsabilidade, 

consciente da obrigação de responder pelas próprias ações. 

 

15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agr1beja.pt/
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Áreas de competências 
Critérios 

Transversais 
Descritor Ideal 

Critérios Gerais 

Educação Artística - 1.º Ciclo 
Ponderação 

A Linguagens e textos 

B Informação e 
comunicação 

I Saber científico, técnico 
e tecnológico 

Rigor Científico 

(conhecimento) 

Domina capacidades nucleares de compreensão e expressão (oral, 

escrita, visual e multimodal), inerentes às linguagens das áreas do 

conhecimento em ambientes analógico e digital. 

Transforma a informação em conhecimento.  

Compreende processos e fenómenos científicos. 

Executa operações técnicas, adequando os meios materiais e técnicos à 

realização de projetos desenvolvidos em ambientes físicos e digitais. 

Apropria-se das diferentes linguagens artísticas e reflete sobre os 

diversos contextos culturais 

Interpreta e comunica desenvolvendo o pensamento crítico e 

analítico. 

Experimenta e cria as possibilidades expressivas do corpo, da voz, do 

espaço e dos materiais. 

60% 

F Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

H Sensibilidade estética e 
artística 

J Consciência e domínio 
do corpo 

Atitude 

Estabelece objetivos, traça planos e concretiza projetos, com sentido 

de responsabilidade e autonomia, numa perspetiva de aprendizagem 

ao longo da vida. 

Valoriza o papel das várias formas de expressão artística e do 

património material e imaterial na vida e na cultura das comunidades. 

Manifesta consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral por forma a estabelecer consigo próprio 

e com os outros uma relação harmoniosa e salutar. 

Desenvolve o seu conhecimento, com responsabilidade, interesse e 

autonomia. 

Valoriza o rigor, a participação e o empenho na realização do 

trabalho. 

 

15% 

C Raciocínio e resolução 
de problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Resolução de 

problemas 

(Aplicação a 

situações reais) 

Interpreta informação, planeia, conduz pesquisas e toma decisões 

usando recursos diversificados. 

Desenvolve novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, 

aplicando-as a diferentes contextos e áreas de aprendizagem. 

Relaciona conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade. 

Exprime uma opinião crítica, no sentido de responder a diferentes 

situações. 

Avalia criticamente o seu trabalho e reformula-o, se necessário, numa 

perspetiva de melhorar as aprendizagens. 

10% 

http://www.agr1beja.pt/
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E Relacionamento 

interpessoal 

G Bem-estar, saúde e 

ambiente 

Sociabilidade 

Interage com tolerância, empatia e responsabilidade, adequando 

comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração 

e competição. 

Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social, adotando 

comportamentos que promovam a saúde e o bem-estar, trabalhando 

colaborativamente para o bem comum, com vista à construção de um 

futuro sustentável. 

Desenvolve e mantém relações positivas entre si e com os outros, 

respeitando a diversidade humana e cultural. 

Age eticamente, com tolerância, empatia e responsabilidade, 

consciente da obrigação de responder pelas próprias ações. 

 

15% 
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Rua Luís de Camões 7800-508 Beja – Portugal | Tel.: 284 315 320 | Fax: 284 328 949 | http://www.agr1beja.pt  

DGEstE – DSR Alentejo 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE Beja – 135021 
SEDE: ESCOLA SECUNDÁRIA DIOGO DE GOUVEIA – 404627 

  (http://www.agr1beja.pt) 

Áreas de competências 
Critérios 

Transversais 
Descritor Ideal 

Critérios Gerais 

Educação Física - 1.º Ciclo 
Ponderação 

A Linguagens e textos 

B Informação e 

comunicação 

I Saber científico, 

técnico e tecnológico 

Rigor Científico 

(conhecimento) 

Domina capacidades nucleares de compreensão e expressão (oral, 

escrita, visual e multimodal), inerentes às linguagens das áreas do 

conhecimento em ambientes analógico e digital. 

Transforma a informação em conhecimento.  

Compreende processos e fenómenos científicos. 

Executa operações técnicas, adequando os meios materiais e técnicos 

à realização de projetos desenvolvidos em ambientes físicos e digitais. 

Eleva o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas. 

Participa com empenho no aperfeiçoamento da sua habilidade nos 

diferentes tipos de atividades e realiza as ações adequadas com 

correção e oportunidade. 

Coopera com os companheiros nos jogos e exercícios, compreende e 

aplica as regras.  

60% 

F Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

H Sensibilidade estética 
e artística 

J Consciência e domínio 
do corpo 

Atitude 

Estabelece objetivos, traça planos e concretiza projetos, com sentido 

de responsabilidade e autonomia, numa perspetiva de aprendizagem 

ao longo da vida. 

Valoriza o papel das várias formas de expressão artística e do 

património material e imaterial na vida e na cultura das comunidades. 

Manifesta consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral por forma a estabelecer consigo próprio 

e com os outros uma relação harmoniosa e salutar. 

Desenvolve o seu conhecimento, com responsabilidade, interesse e 

autonomia. 

Valoriza o rigor, a participação e o empenho na realização do trabalho. 

 15% 

C Raciocínio e resolução 
de problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Resolução de 

problemas 

(Aplicação a 

situações reais) 

Interpreta informação, planeia, conduz pesquisas e toma decisões 

usando recursos diversificados. 

Desenvolve novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, 

aplicando-as a diferentes contextos e áreas de aprendizagem. 

Relaciona conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade. 

Exprime uma opinião crítica, no sentido de responder a diferentes 

situações. 

Avalia criticamente o seu trabalho e reformula-o, se necessário, numa 

perspetiva de melhorar as aprendizagens. 

10% 

http://www.agr1beja.pt/
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E Relacionamento 
interpessoal 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

Sociabilidade 

Interage com tolerância, empatia e responsabilidade, adequando 

comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração 

e competição. 

Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social, adotando 

comportamentos que promovam a saúde e o bem-estar, trabalhando 

colaborativamente para o bem comum, com vista à construção de um 

futuro sustentável. 

Desenvolve e mantém relações positivas entre si e com os outros, 

respeitando a diversidade humana e cultural. 

Age eticamente, com tolerância, empatia e responsabilidade, 

consciente da obrigação de responder pelas próprias ações. 

 

15% 
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Áreas de competências 
Critérios 

Transversais 
Descritor Ideal 

Critérios Gerais 

Apoio ao Estudo - 1.º Ciclo 
Ponderação 

A Linguagens e textos 

B Informação e 
comunicação 

I Saber científico, técnico 
e tecnológico 

Rigor Científico 

(conhecimento) 

Domina capacidades nucleares de compreensão e expressão (oral, 

escrita, visual e multimodal), inerentes às linguagens das áreas do 

conhecimento em ambientes analógico e digital. 

Transforma a informação em conhecimento.  

Compreende processos e fenómenos científicos. 

Executa operações técnicas, adequando os meios materiais e técnicos 

à realização de projetos desenvolvidos em ambientes físicos e digitais. 

Realiza tarefas de superação de dificuldades nas áreas da componente 

do currículo. 

Aplica metodologias de pesquisa, tratamento e seleção de informação 

e utiliza técnicas de estudo diversificadas.  60% 

 

F Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

H Sensibilidade estética 
e artística 

J Consciência e domínio 
do corpo 

Atitude 

Estabelece objetivos, traça planos e concretiza projetos, com sentido 

de responsabilidade e autonomia, numa perspetiva de aprendizagem 

ao longo da vida. 

Valoriza o papel das várias formas de expressão artística e do 

património material e imaterial na vida e na cultura das comunidades. 

Manifesta consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral por forma a estabelecer consigo próprio 

e com os outros uma relação harmoniosa e salutar. 

Desenvolve o seu conhecimento, com responsabilidade, interesse e 

autonomia. 

Valoriza o rigor, a participação e o empenho na realização do 

trabalho. 

 

15% 

C Raciocínio e 
Resolução de problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Resolução de 

problemas 

(Aplicação a 

situações reais) 

Interpreta informação, planeia, conduz pesquisas e toma decisões 

usando recursos diversificados. 

Desenvolve novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, 

aplicando-as a diferentes contextos e áreas de aprendizagem. 

Relaciona conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade. 

Exprime uma opinião crítica, no sentido de responder a diferentes 

situações. 

Avalia criticamente o seu trabalho e reformula-o, se necessário, numa 

perspetiva de melhorar as aprendizagens. 

10% 

http://www.agr1beja.pt/
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E Relacionamento 
interpessoal 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

 
 
 

 
Sociabilidade 

Interage com tolerância, empatia e responsabilidade, adequando 

comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração 

e competição. 

Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social, adotando 

comportamentos que promovam a saúde e o bem-estar, trabalhando 

colaborativamente para o bem comum, com vista à construção de um 

futuro sustentável. 

Desenvolve e mantém relações positivas entre si e com os outros. 

Age eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias 

ações. 

Interage com tolerância, empatia e responsabilidade. 

Demonstra respeito pela diversidade humana e cultural. 

15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agr1beja.pt/
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Áreas de competências 
Critérios 

Transversais 
Descritor Ideal 

Critérios Gerais 

Oferta Complementar - 1.º Ciclo 
Ponderação 

 

A Linguagens e textos 

B Informação e 
comunicação 

I Saber científico, técnico 
e tecnológico 

Rigor Científico 

(conhecimento) 

Domina capacidades nucleares de compreensão e expressão (oral, 

escrita, visual e multimodal), inerentes às linguagens das áreas do 

conhecimento em ambientes analógico e digital. 

Transforma a informação em conhecimento.  

Compreende processos e fenómenos científicos. 

Executa operações técnicas, adequando os meios materiais e técnicos à 

realização de projetos desenvolvidos em ambientes físicos e digitais. 

Adquire conhecimento, compreende e aplica conceitos e 

procedimentos essenciais aos temas/domínios trabalhados. 

Utiliza as Tecnologias da Informação e Comunicação como ferramenta 

de investigação e comunicação. 

 

60% 

 

F Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

H Sensibilidade estética 
e artística 

J Consciência e domínio 
do corpo 

Atitude 

Estabelece objetivos, traça planos e concretiza projetos, com sentido 

de responsabilidade e autonomia, numa perspetiva de aprendizagem 

ao longo da vida. 

Valoriza o papel das várias formas de expressão artística e do 

património material e imaterial na vida e na cultura das comunidades. 

Manifesta consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral por forma a estabelecer consigo próprio 

e com os outros uma relação harmoniosa e salutar. 

Desenvolve o seu conhecimento, com responsabilidade, interesse e 

autonomia. 

Valoriza o rigor, a participação e o empenho na realização do 

trabalho. 

 

15% 

C Raciocínio e resolução 
de problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Resolução de 

problemas 

(Aplicação a 

situações reais) 

Interpreta informação, planeia, conduz pesquisas e toma decisões 

usando recursos diversificados. 

Desenvolve novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, 

aplicando-as a diferentes contextos e áreas de aprendizagem. 

Relaciona conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade. 

Exprime uma opinião crítica, no sentido de responder a diferentes 

situações. 

Avalia criticamente o seu trabalho e reformula-o, se necessário, numa 

perspetiva de melhorar as aprendizagens. 

10% 

http://www.agr1beja.pt/
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E Relacionamento 
interpessoal 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

Sociabilidade 

Interage com tolerância, empatia e responsabilidade, adequando 

comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração 

e competição. 

Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social, adotando 

comportamentos que promovam a saúde e o bem-estar, trabalhando 

colaborativamente para o bem comum, com vista à construção de um 

futuro sustentável. 

Desenvolve e mantém relações positivas entre si e com os outros, 

respeitando a diversidade humana e cultural. 

Age eticamente, com tolerância, empatia e responsabilidade, 

consciente da obrigação de responder pelas próprias ações. 

 

15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agr1beja.pt/
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Áreas de competências 
Critérios 

Transversais 
Descritor Ideal 

Critérios Gerais 

Inglês - 1.º Ciclo 
Ponderação 

 
 

A Linguagens e textos 

B Informação e 
comunicação 

I Saber científico, 
técnico e tecnológico 

Rigor Científico 

(conhecimento) 

Domina capacidades nucleares de compreensão e expressão (oral, 

escrita, visual e multimodal), inerentes às linguagens das áreas do 

conhecimento em ambientes analógico e digital. 

Transforma a informação em conhecimento.  

Compreende processos e fenómenos científicos. 

Executa operações técnicas, adequando os meios materiais e técnicos à 

realização de projetos desenvolvidos em ambientes físicos e digitais. 

Compreende e utiliza expressões familiares e quotidianas, assim como 

enunciados muito simples. 

Comunica de modo simples 

 
60% 

 
F Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

H Sensibilidade estética 
e artística 

J Consciência e domínio 
do corpo 

Atitude 

Estabelece objetivos, traça planos e concretiza projetos, com sentido 

de responsabilidade e autonomia, numa perspetiva de aprendizagem 

ao longo da vida. 

Valoriza o papel das várias formas de expressão artística e do 

património material e imaterial na vida e na cultura das comunidades. 

Manifesta consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral por forma a estabelecer consigo próprio 

e com os outros uma relação harmoniosa e salutar. 

Desenvolve o seu conhecimento, com responsabilidade, interesse e 

autonomia. 

Valoriza o rigor, a participação e o empenho na realização do 

trabalho. 

 

15% 

C Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Resolução de 

problemas 

(Aplicação a 

situações reais) 

Interpreta informação, planeia, conduz pesquisas e toma decisões 

usando recursos diversificados. 

Desenvolve novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, 

aplicando-as a diferentes contextos e áreas de aprendizagem. 

Relaciona conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade. 

Exprime uma opinião crítica, no sentido de responder a diferentes 

situações. 

Avalia criticamente o seu trabalho e reformula-o, se necessário, numa 

perspetiva de melhorar as aprendizagens. 

10% 

http://www.agr1beja.pt/
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E Relacionamento 
interpessoal 
 
G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

Sociabilidade 

Interage com tolerância, empatia e responsabilidade, adequando 

comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração 

e competição. 

Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social, adotando 

comportamentos que promovam a saúde e o bem-estar, trabalhando 

colaborativamente para o bem comum, com vista à construção de um 

futuro sustentável. 

Desenvolve e mantém relações positivas entre si e com os outros, 

respeitando a diversidade humana e cultural. 

Age eticamente, com tolerância, empatia e responsabilidade, 

consciente da obrigação de responder pelas próprias ações 
15% 

 
 
 

A área de Cidadania e Desenvolvimento, de natureza transversal, é avaliada nas disciplinas em que são desenvolvidos os 

domínios/temas, de acordo com os respetivos Critérios de Avaliação. 

http://www.agr1beja.pt/

