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DEPARTAMENTO CURRICULAR DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
Critérios, Parâmetros e Instrumentos de Avaliação – Atividades de Enriquecimento Curricular 

Atividades de Enriquecimento Curricular (Atividade Física e Desportiva, Clube da Ciência e Música) 
Anos de Escolaridade: 1.º/2.º/3.ºe 4.º 

Domínios da avaliação Descritores 

Participação nas atividades propostas 

Participa ativamente nas atividades propostas 

Participa nas atividades propostas 

Não participa nas atividades propostas 

Sentido de responsabilidade 

É assíduo 

É pontual 

Está atento 

Tem o material necessário 

Apresenta o material organizado e em bom estado 

Cumpre tarefas (na aula e em casa) 

Empenha-se na superação de dificuldades cumprindo os compromissos assumidos 

Respeita e preserva o património da escola 

Autoavaliar processos e produtos 

Cumprimento de regras 

Revela correção na entrada e saída na sala de aula 

Fala após ter colocado o dedo no ar e depois de o professor lhe dar a palavra 

Respeita as indicações do professor 

Não usa boné no interior dos espaços de trabalho escolares 

Não mexe nos estores sem autorização 

Não come na sala de aula 

Não come pastilha elástica na sala de aula  

Não sai do lugar /da sala sem autorização 

Não faz uso do telemóvel ou de qualquer outro material de carácter lúdico nos espaços de trabalho escolar 

Sentido de autonomia 

Revela espírito crítico 

Revela facilidade na tomada de decisões 

Realiza tarefas sem ajuda contínua de outrem 

Revela independência na tomada de decisões  

É persistente na procura de soluções 

Respeito pelas normas cívicas e morais 

Expressa-se com educação (utilizar linguagem cuidada, agradecer e cumprimentar) 

Não faz barulho desnecessariamente 

Respeita as intervenções dos colegas 

Respeita/aceita diferenças físicas, religiosas, étnicas, sociais e outras relativamente a colegas, professores, 
funcionários e outros 

 

Visto e aprovado em reunião de departamento curricular do pré-escolar e do 1.º ciclo em _____/_____/________            O coordenador: ___________________________ 
                           (Maria de Fátima Pinto) 
 
Visto e aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de _____/_____/________                            O Presidente do Conselho Pedagógico: ___________________________ 
                           (Maria Teresa Valente) 


