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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO (ENSINO BÁSICO) 
2022/2023 

DEPARTAMENTO DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO OFERTA COMPLEMENTAR – 1º CEB 

Áreas Temáticas Capacidades/ Competências 
PASEO: 

VALORES 

P
o

n
d

er
aç

õ
es

 

Instrumentos/ 
Tarefas Critérios 

Descritores ou níveis de Desempenho / 
Standards 

A 
Insuficiente 

B  
Suficiente 

C  
Bom  

D  
Muito Bom  

P
A

SS
E 

 
 
 
 
 
Educação Alimentar 
(mínimo: 5 sessões) 
 
 
Atividade Física 
(mínimo: 3 sessões) 
 
 
Atividades genéricas  
(mínimo: 1 sessão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Melhorar o estado de saúde global dos 
alunos. 
 
- Inverter a tendência crescente de 
perfis de doença associados a uma 
deficiente nutrição. 
 
- Promover a saúde dos alunos através 
da Educação para a Saúde, 
especificamente em matéria de 
Alimentação Saudável e Atividade Física. 
 

- Adquirir hábitos de uma alimentação 
saudável. 
 
 
 
 
 

 
 
Responsabilidade e 
integridade: 
 – Respeitar-se a si mesmo e 
aos outros;  
- Saber agir eticamente, 
consciente da obrigação de 
responder pelas próprias 
ações; 
- Ponderar as ações próprias 
e alheias em função do bem 
comum. 
 
Excelência e exigência: 
- Aspirar ao trabalho bem 
feito, ao rigor e à superação; 
- Ser perseverante perante 
as dificuldades;  
- Ter consciência de si e dos 
outros; 
- Ter sensibilidade e ser 
solidário para com os outros; 
 
 
 

35% 

Trabalho 
individual /grupo 
 
Fichas de 
trabalho 
propostas pelo 
respetivo 
programa; 
 
 
Participação oral  
 
Observação 
direta 
 
Grelhas de 
observação 
 
Auto e 
heteroavaliação 
 
Rubricas 

Aquisição e 
criação de 
hábitos 
alimentares 
saudáveis 

Não adquiriu 
hábitos 
alimentares 
saudáveis. 

Adquiriu, mas 
nem sempre 
apresenta 
hábitos 
alimentares 
saudáveis. 

Adquiriu e 
apresenta 
hábitos 
alimentares 
saudáveis. 

Adquiriu, 
apresenta e 
promove 
hábitos 
alimentares 
saudáveis. 

Participação 
em atividades 
físicas 

Não participa 
em atividades 
físicas. 

Participa 
pouco  nas  
atividades 
físicas. 

Participa nas 
atividades 
físicas. 

Toma a 
iniciativa e 
participa nas 
atividades 
físicas. 
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Conhecimento e 
valorização do corpo 
 
 
Identidade sexual e 
papel de género 
 
 
Relações 
interpessoais 
 
 
Reprodução 
humana 

- Identificar as diferentes componentes 
anatómicas do corpo humano, da sua 
especificidade em cada sexo e da sua 
evolução com a idade.  

- Diferenciar características físicas entre 
rapazes e raparigas.  

- Desenvolver o significado afetivo e 
social da família, das diferentes relações 
de parentesco e da existência de vários 
modelos familiares.  

- Valorizar os afetos e a expressão dos 
sentimentos. 

 - Desenvolver competências sociais de 
integração e relacionamento positivo 
com os outros. 

- Promover a descoberta da sexualidade 
de forma saudável e segura.  
 
- Compreender os mecanismos básicos 
da reprodução humana: fecundação, 
gravidez e parto. 
 

Curiosidade, reflexão e 
inovação: 
 – Querer aprender mais;  
- Desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo;  
- Procurar novas soluções e 
aplicações. 
 
Cidadania e participação: 
- Demonstrar respeito pela 
diversidade humana e 
cultural e agir de acordo com 
os princípios dos direitos 
humanos;  
-Negociar a solução de 
conflitos em prol da 
solidariedade e da 
sustentabilidade ecológica; 
- Ser interventivo, tomando a 
iniciativa e sendo 
empreendedor. 
 
Liberdade: 
 - Manifestar a autonomia 
pessoal centrada nos direitos 
humanos, na democracia, na 
cidadania, na equidade, no 
respeito mútuo, na livre 
escolha e no bem comum. 
 

 
 
 

35% 

Trabalho 
individual /grupo; 
 
Fichas de 
trabalho 
propostas pelo 
respetivo 
Programa; 
 
 
Participação oral  
 
Observação 
direta 
 
Grelhas de 
observação 
 

Auto e 
heteroavaliação 

Valorização e 
conhecimento 
do corpo 

Não valoriza a 
afetividade no 
crescimento 
individual. 

Valoriza a 
afetividade no 
crescimento 
individual. 

Valoriza a 
afetividade no 
crescimento 
individual, 
respeitando o 
outro. 

Valoriza 
bastante a 
afetividade no 
crescimento 
individual, 
respeitando o 
outro. 

Conhecimentos 
sobre 
identidade 
sexual e papel 
de género 

Não revela 
conhecimento
s sobre 
identidade 
sexual e papel 
de género.  

Revela 
conhecimento
s razoáveis 
sobre 
identidade 
sexual e papel 
de género.  

Revela bons 
conhecimento
s sobre 
identidade 
sexual e papel 
de género.  

Revela muito 
bons 
conhecimento
s sobre 
identidade 
sexual e papel 
de género. 

Compreensão 
da reprodução 
humana 

Não conhece 
factos básicos 
da 
reprodução 
humana. 

Conhece 
factos básicos 
da 
reprodução 
humana, 
embora com 
lacunas. 

Conhece e 
aplica factos 
básicos da 
reprodução 
humana. 

Conhece e 
aplica 
corretamente 
factos básicos 
da 
reprodução 
humana. 

Relações 
sociais  

Não 
estabelece 
relações 
positivas com 
os outros. 

Estabelece 
relações 
positivas 
apenas com 
algumas 
pessoas. 

Estabelece 
relações 
positivas com 
a maioria das 
pessoas. 

Estabelece 
relações 
positivas com 
todas as 
pessoas. 

Interesse/ 
Empenho 

Não revela 
interesse/ 
empenho na 
concretização 
das tarefas.  

Revela pouco 
interesse / 
empenho na 
concretização 
das tarefas. 

Revela 
interesse/ 
empenho na 
concretização 
das tarefas. 

Revela muito 
interesse/ 
empenho na 
concretização 
das tarefas. 
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Direitos Humanos 
 
Interculturalidade 
 
Desenvolvimento 
Sustentável 
 
Educação Ambiental 
 
Literacia financeira e 
educação para o 
consumo 
 
Saúde  
 
Segurança Rodoviária 

- Adquirir conhecimentos sobre as 
temáticas tratadas. 
 
- Desenvolver competências pessoais e 
sociais. 
 
- Promover a aquisição de hábitos 
cívicos. 

30% 

Trabalho 
individual /grupo; 
 
Fichas de 
trabalho 
propostas pela 
BE e outras  
 
Participação oral  
 
Observação 
direta 
 
Grelhas de 
observação 
 
Auto e 
heteroavaliação 

 
Autonomia 
 

Não revela 
autonomia na 
concretização 
das tarefas. 

Revela alguma 
autonomia na 
concretização 
das tarefas. 

Revela 
autonomia na 
concretização 
das tarefas. 

Revela 
bastante 
autonomia na 
concretização 
das tarefas. 

Participação e 
Cooperação   

Revela muitas 
dificuldades 
em participar 
e cooperar 
nas atividades 
propostas. 

Revela 
algumas 
dificuldades 
em participar 
e cooperar 
nas atividades 
propostas. 

Participa e 
coopera nas 
atividades 
propostas. 

Participa e 
coopera   com 
qualidade nas 
atividades. 

 
Cumprimento 
de regras 
 

Revela muitas 
dificuldades 
em respeitar 
as regras 
definidas. 

Cumpre as 
regras 
definidas com 
algumas 
dificuldades. 
 

Cumpre as 
regras 
definidas. 

Cumpre 
totalmente as 
regras 
definidas. 
 

Responsabilida
de 

Não revela 
responsabilida
de na 
realização das 
tarefas. 

Revela alguma 
responsabilida
de na 
realização das 
tarefas. 

Revela 
responsabilida
de na 
realização das 
tarefas. 

Revela muita 
responsabilida
de na 
realização das 
tarefas. 

 


