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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO BÁSICO 

O foco da ação do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro (AETB) é proporcionar aprendizagens significativas para todos os seus alunos e o 

desenvolvimento de competências para o exercício de uma cidadania ativa e informada ao longo da vida. Para tal é implementado um sistema de 

avaliação que regule o desenvolvimento das aprendizagens.  

Neste sistema a avaliação são incluídas todas as formas de apreciação de um trabalho escolar  

Na avaliação são mobilizadas diferentes técnicas, instrumentos e procedimentos para a recolha de informação que pode ter fins formativos ou 

sumativos. O que determina se determinada técnica ou instrumento é formativo ou sumativo não é a técnica ou instrumento per si, mas o uso que é 

dado à informação recolhida. 

Sendo a avaliação um processo eminentemente pedagógico, a mesma deve orientar-se por princípios orientadores, servindo os mesmos para organizar 

as práticas avaliativas tendo em vista a melhoria das aprendizagens dos alunos. A avaliação no AETB tem por referência cinco princípios orientadores, 

para seleção das técnicas e definição dos instrumentos a utilizar. Não sendo necessário que os cinco princípios estejam presentes em todos os 

instrumentos de avaliação, procura-se incorporar o maior número possível de forma individual e que no cômputo geral dos instrumentos utilizados, 

para cada disciplina, estejam todos presentes. A saber: princípio da transparência; princípio da melhoria da aprendizagem; princípio da integração 

curricular; princípio da positividade; princípio da diversificação. 

No quadro da legislação em vigor os critérios de avaliação foram definidos: tendo em conta o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

(PASEO); as Aprendizagens Essenciais (AE) e o Projeto Educativo do Agrupamento (PEA); integram descritores de desempenho em consonância com 

o PASEO e as AE; Traduzem a importância relativa de cada Domínio/Tema da disciplina; são operacionalizados pelos Conselhos de Turma. 

Os níveis de desempenho em cada Domínio/Tema são aferidos por critérios de avaliação transversais, com ponderações equitativas, comuns a todo o 

agrupamento. São critérios o “Conhecimento científico”; a “Aplicação dos conhecimentos”; e, as “Atitudes”. Para cada critério são considerados um 

conjunto de descritores que serão operacionalizados e considerados de acordo com as tarefas de avaliação propostas. Para o “Conhecimento científico” 

os descritores são: a compreensão dos conteúdos abordados nas aulas; o relacionamento dos conhecimentos novos com os que já tinha aprendido; a 

expressão com clareza das ideias; e, a expressão com correção linguística. Para a “Aplicação dos conhecimentos” são: a resolução de exercícios 

práticos sobre os conteúdos abordados; a aplicação de conhecimentos a novas situações apresentadas; a expressão de forma clara e fundamentada de 

ideias de acordo com o solicitado; e, a utilização de vocabulário específico. Para as “Atitudes” são: o respeito por si próprio e pelos outros; o agir 

eticamente, consciente da obrigação de responder pelas suas ações; o ponderei as suas ações e as dos outros em função do bem comum; o apresentar o 

trabalho bem feito e com rigor; o ser pontual no cumprimento das tarefas; o apresentar o material necessário; o cumprir as tarefas propostas; o 

demonstrar pensamento reflexivo, crítico e criativo; o ser interventivo, tomando a iniciativa; e colaborar empenhadamente nas atividades de grupo.
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Disciplina de Estudo do Meio 2º ano 
 

Domínio 
(Ponderação) 

Aprendizagens essenciais 
Descritores do 
Perfil do aluno 

Descritores de 
desempenho 

 
MB  B S IS 

Técnicas/ 
Instrumentos de 

avaliação* 

SOCIEDADE  
25% 

 

Reconhecer a importância de fontes documentais na construção do conhecimento do seu passado pessoal e 
familiar (Registo de Nascimento, Cartão de Cidadão, Boletim Individual de Saúde, Registo de Vacinações, 
fotografias pessoais, álbuns, etc.).  

Sistematizad
or/ 
organizador 
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 Inquérito: 

- Questionários 
orais/escritos sobre 
perceções e opiniões; 
 
- Outros (dando 
cumprimento ao DL nº 
54/2018). 

 
 
 

 Observação: 
- Grelha de observação 
do desempenho 
científico/atitudinal; 
- Grelha de observação 
do trabalho 
experimental; 
 
- Outros (dando 
cumprimento ao DL nº 
54/2018). 
 

 Análise de Conteúdo: 
- Portefólios; 
- Trabalhos de 
pesquisa/investigação; 
- Apresentação oral de 
trabalhos;  
- Trabalhos escritos; 
- Cadernos diários;  
-Reflexões criticas; 
 
- Outros (dando 
cumprimento ao DL nº 
54/2018). 
 

Reconhecer datas, factos e locais significativos para a história pessoal ou das pessoas que lhe são próximas, 
localizando-os em mapas ou plantas e numa linha de tempo.  

Relacionar instituições e serviços que contribuem para o bem-estar das populações com as respetivas 
atividades e funções.  

Reconhecer a importância do diálogo, da negociação e do compromisso na resolução pacífica de situações de 
conflito.  

Reconhecer as múltiplas pertenças de cada pessoa a diferentes grupos e comunidades.  

Reconhecer influências de outros países e culturas em diversos aspetos do seu dia a dia (alimentação, 
vestuário, música, comunicação, etc.).  

Valorizar a aplicação dos direitos consagrados na Convenção sobre os Direitos da Criança.  

NATUREZA  

     25% 

 

 

 

 

 

 

Distinguir os principais órgãos - coração, pulmões, estômago e rins – em representações do corpo humano, associando-os à 

sua principal função vital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refletir sobre comportamentos e atitudes, vivenciados ou observados, que concorrem para o bem-estar físico 
e psicológico, individual e coletivo.  

Reconhecer a importância da vacinação e do uso correto dos medicamentos, nomeadamente dos antibióticos.  
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Domínio 
(Ponderação) 

Aprendizagens essenciais 
Descritores do 
Perfil do aluno 

Descritores de 
desempenho 

 
MB  B S IS 

Técnicas/ 
Instrumentos de 

avaliação* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Identificar situações e comportamentos de risco para a saúde e a segurança individual e coletiva, propondo 
medidas de prevenção e proteção adequadas.  

 
 
 
 
Questionador  
(A, F, G, I, J) 
 
Cuidador de 
si e do outro  
(B, E, F, G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questionador  

(A, F, G, I, J) 

 
Cuidador de 
si e do outro  

(B, E, F, G) 

 Testagem: 
- Testes de 
aproveitamento; 
- Questionamento oral;  
- Fichas de trabalho;  
- Testes digitais;  
- Quizzes;  
- 
- Outros (dando 
cumprimento ao DL nº 
54/2018). 

 
 

 

Identificar símbolos informativos fundamentais para o consumidor, relacionados com a produção e a utilização 
de bens.  

Localizar Portugal, na Europa e no Mundo, em diferentes representações cartográficas, reconhecendo as suas 
fronteiras.  

Caracterizar os estados de tempo típicos das estações do ano em Portugal e a sua variabilidade.  

Estabelecer a correspondência entre as mudanças de estado físico (evaporação, condensação, solidificação, 
fusão) e as condições que as originam, com o ciclo da água.  

Categorizar os seres vivos de acordo com semelhanças e diferenças observáveis (animais, tipos de: 
revestimento, alimentação, locomoção e reprodução; plantas: tipo de raiz, tipo de caule, forma da folha, 
folha caduca/persistente, cor da flor, fruto e semente,etc.).  

Relacionar as características dos seres vivos (animais e plantas), com o seu habitat.  

Relacionar ameaças à biodiversidade dos seres vivos com a necessidade de desenvolvimento de atitudes 
responsáveis face à Natureza. 

TECNOLOGI
A  

        25% 
 

Distinguir vantagens e desvantagens da utilização de recursos tecnológicos (analógicos e digitais) do seu 
quotidiano.  

Prever as transformações causadas pelo aquecimento e arrefecimento de materiais.  

SOCIEDADE
/ 
NATUREZA/ 
TECNOLOGI
A  

       25% 

Elaborar itinerários do quotidiano, em plantas simplificadas do seu meio, assinalando diferentes elementos 
naturais e humanos.  

Descrever elementos naturais e humanos do lugar onde vive através da recolha de informação em várias fontes 
documentais.  

Comunicar conhecimentos relativos a lugares, regiões e acontecimentos.  

Representar lugares reais que lhes estão próximos no tempo e no espaço.  

Reconhecer a existência de bens comuns à humanidade (água, ar, solo, etc.) e a necessidade da sua 
preservação.  
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Domínio 
(Ponderação) 

Aprendizagens essenciais 
Descritores do 
Perfil do aluno 

Descritores de 
desempenho 

 
MB  B S IS 

Técnicas/ 
Instrumentos de 

avaliação* 

Saber colocar questões sobre problemas ambientais existentes na localidade onde vive, nomeadamente 
relacionados com a água, a energia, os resíduos, o ar, os solos, apresentando propostas de intervenção.  
 

Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar resultados e saber comunicar, 
reconhecendo como se constrói o conhecimento.  
 

Comparar meios de comunicação e informação, atribuindo-lhes relevância pessoal e social.  

 

*Notas: 
1. Por período são implementados, no mínimo, 2 momentos de avaliação sumativa para classificar, recorrendo a técnicas diferentes. 

2. São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos por período (momentos de feedback de qualidade). 


