CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
2014/2015
Departamento do 1º ciclo e pré-escolar

Domínios
Capacidades e
conhecimentos
específicos

Atitudes e Valores

Instrumentos de Avaliação
Fichas de Avaliação

Ponderação
70%
80%

Trabalhos realizados na sala de aula
Participação adequada

10%

Empenho e responsabilidade
(pontualidade, assiduidade)

5%

Relacionamento interpessoal
Comportamento

5%

Realização dos trabalhos de casa

10%

20%

Capacidades e conhecimentos
específicos

DOMÍNIO

Indicadores

Aplicação das
aquisições/conheciment
os em cada área

Ponderação

70%

ATITUDES E VALORES

80%
- Questiona sobre os temas desenvolvidos.
- Responde corretamente.
Trabalhos realizados na - Pondera as respostas.
- Presta atenção às respostas dos outros.
sala de aula
10%
- Realiza os trabalhos propostos.
- Participa nas atividades promovidas pela
escola.
INSTRUMENTOS DE REGISTO DE AVALIAÇÃO
• Grelhas de registo de fichas de avaliação/trabalhos
• Listas de verificação (leitura, escrita, resolução de problemas, participação …)
• Fichas de autoavaliação
DOMÍNIO
Indicadores
Ponderação
Empenho e Responsabilidade:
- É assíduo e pontual.
- Assume as suas atitudes.
5%
- Leva o material necessário para a aula.
- É cuidadoso com os materiais.
- Manifesta empenho e persistência.

•
•

Autonomia:
- Mostra iniciativa na realização dos trabalhos.
- Tenta ultrapassar, sozinho, as dificuldades.
- Trabalha sozinho.
- Emite opinião sobre o que vê e ouve.
- Expõe dúvidas e solicita ajuda.
Comportamento:
- Aceita as observações / sugestões que lhe são feitas.
- Coopera na realização de trabalhos em equipa.
- Aceita e cumpre as regras da escola.
- Mostra respeito pelos outros.
Realização dos trabalhos de casa
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Grelhas de registo de observação direta de atitudes e valores
Grelha de registo de trabalho de casa

5%

10%

 Terminologia e intervalos de classificação de fichas de avaliação e outros trabalhos
Expressão Qualitativa
Percentagem
Fraco
0% a 19%
Não Satisfaz
20% a 49%
Satisfaz
50% a 69%
Bom
70% a 89%
Muito Bom
90% a 100%

20%

