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Critérios Gerais de Avaliação 

CRITÉRIOS 
 GERAIS 

DOMÍNIOS  
PONDERAÇÃO 

DESCRITORES / PERFIS DE APRENDIZAGEM  

Nível 5 
Muito Bom 

Nível 4 
Bom 

Nível 3 
Suficiente 

Nível 2 
Insufi-
ciente 

Nível 1 
Insuficiente 
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- Compreende integralmente textos orais 
e audiovisuais, identificando assunto, 
tema, ideias essenciais, intenção comuni-
cativa e sintetiza a informação com muita 
facilidade. 
 

- Lê textos não literários com temáticas 
pluridisciplinares e de géneros específi-
cos, compreendendo plenamente a sua 
estrutura e a utilização de recursos ao ser-
viço da expressividade, e identificando 
com muita facilidade temas, ideias princi-
pais, pontos de vista, causas/efeitos, fac-
tos/opiniões. 
 

- Lê obras literárias dos três géneros (nar-
rativo, poético e dramático) enquanto re-
presentações de valores, experiências e 
temas, relaciona-as muito bem com outras 
manifestações artísticas e reconhece to-
das as respetivas especificidades formais.   
 
 
 

- Conhece todos os aspetos dos planos fo-
nológico, morfológico, de classe de pala-
vras, sintático, semântico e textual-discur-
sivo da língua definidos nas Aprendiza-
gens Essenciais. 
 

- Pesquisa, hierarquiza e ordena informa-
ção com muita destreza, tendo em vista 
produtos escritos/orais/digitais e/ou físi-
cos que evidenciam criatividade, coerên-
cia e organização. 

IN
T

E
R

C
A

LA
R

 

– Compreende o essencial de textos orais e 
audiovisuais, identificando assunto, tema, 
ideias essenciais, intenção comunicativa e 
sintetiza a informação com alguma dificul-
dade. 
 

- Lê textos não literários com temáticas plu-
ridisciplinares e de géneros específicos, 
compreendendo a sua estrutura e a utiliza-
ção de alguns recursos ao serviço da sua 
expressividade, e identificando, com alguma 
facilidade, temas, ideias principais, pontos 
de vista, causas/efeitos, factos/opiniões. 
 
 
 

- Lê obras literárias dos três géneros (narra-
tivo, poético e dramático) enquanto repre-
sentações de valores, experiências e temas, 
revela algumas dificuldades em relacioná-
las com outras manifestações artísticas e 
reconhece o essencial das respetivas espe-
cificidades formais.  
  

- Conhece os aspetos básicos dos planos 
fonológico, morfológico, de classe de pala-
vras, sintático, semântico e textual-discur-
sivo da língua definidos nas Aprendizagens 
Essenciais. 
 

- Pesquisa, hierarquiza e ordena informação 
com alguma destreza, tendo em vista produ-
tos escritos/orais/digitais e/ou físicos que 
evidenciam coerência e organização. 
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– Não compreende textos orais e audiovisu-
ais nem identifica assunto, tema, ideias es-
senciais, intenção comunicativa, e não sinte-
tiza a informação.  
 
 

- Lê textos não literários com temáticas pluri-
disciplinares e de géneros específicos, não 
compreendendo a sua estrutura e a utiliza-
ção de recursos ao serviço da sua expressi-
vidade, e não identifica temas, ideias princi-
pais, pontos de vista, causas/efeitos, fac-
tos/opiniões.    
 
 

- Lê, com muita dificuldade, obras literárias 
dos três géneros (narrativo, poético e dramá-
tico) enquanto representações de valores, 
experiências e temas, não as relaciona com 
outras manifestações artísticas e não reco-
nhece as respetivas especificidades formais.   
 
 
 

- Não conhece aspetos básicos dos planos 
fonológico, morfológico, de classe de pala-
vras, sintático, semântico e textual-discur-
sivo da língua definidos nas Aprendizagens 
Essenciais. 
 

- Não pesquisa, não hierarquiza nem ordena 
informação, tendo em vista produtos escri-
tos/orais/digitais e/ou físicos que evidenciam 
coerência e organização. 
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INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

– Expõe oralmente um tema e expressa 
pontos de vista, devidamente planifica-
dos, servindo-se de suportes diversifica-
dos, usando a palavra com muita fluência, 
correção e naturalidade, em situações de 
comunicação formal. 
 

- Expressa sempre o sentido global de tex-
tos, fazendo inferências devidamente jus-
tificadas, e apresenta pontos de vista e 
apreciações críticas. 
 

- Planifica e escreve textos de diferentes 
géneros que cumprem integralmente o 
tema e o formato solicitados, respeitam as 
regras de organização e coesão textuais, 
de morfologia, sintaxe, pontuação e de or-
tografia.  
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– Expõe oralmente um tema e expressa 
pontos de vista, com alguma planificação, 
servindo-se de suportes pouco diversifica-
dos, usando a palavra com pouca fluência, 
correção e naturalidade, em situações de 
comunicação formal. 
 

- Expressa, por vezes, o sentido global de 
textos, fazendo inferências parcialmente 
justificadas, e apresenta pontos de vista e 
apreciações críticas. 
 

- Planifica e escreve textos de diferentes gé-
neros que cumprem o tema e o formato so-
licitados, respeitam as regras básicas de or-
ganização e coesão textuais, de morfologia, 
sintaxe, pontuação e de ortografia.  
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– Expõe oralmente um tema de forma desor-
ganizada, sem expressar pontos de vista, 
usando a palavra sem fluência, correção e 
naturalidade, em situações de comunicação 
formal. 
 
 

- Raramente expressa o sentido global de 
textos, nunca faz inferências justificadas 
nem apresenta pontos de vista e aprecia-
ções críticas. 
 

- Escreve textos de diferentes géneros, que 
não cumprem o tema e/ou o formato solicita-
dos nem respeitam as regras elementares de 
organização e coesão textuais, de morfolo-
gia, sintaxe, pontuação e de ortografia.  
 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 
 
 
 

– Usa sempre mecanismos de autorregu-
lação discursiva a partir de feedbacks.  
 

- Avalia convenientemente a correção das 
suas produções orais e escritas, com pre-
disposição para a discussão e a aceitação 
de opiniões divergentes. 
 

- Envolve-se na execução de todas as ta-
refas, individuais ou em grupo, com bas-
tante autonomia, sentido de responsabili-
dade e espírito colaborativo. 
 

- Participa integral e ativamente no projeto 
de leitura definido para a turma. 
 

- Participa com frequência, ativamente e 
com atitude cívica, em atividades dinami-
zadas no âmbito da disciplina, e/ou outras 
que com ela se relacionam, adaptando-se 
muito bem a novos contextos e estruturas. 
 

- Intervém exemplarmente na criação de 
ambientes seguros e propícios à aprendi-
zagem. 
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– Usa pontualmente mecanismos de autor-
regulação discursiva a partir de feedbacks. 
 

- Avalia com algum rigor a correção das 
suas produções orais e escritas, com pre-
disposição para a discussão e a aceitação 
de opiniões divergentes. 
 

- Envolve-se na execução da maioria das ta-
refas, individuais ou em grupo, com alguma 
autonomia, sentido de responsabilidade e 
espírito colaborativo. 
 

- Participa ativamente no projeto de leitura 
definido para a turma. 
 

- Participa de forma ativa e esporadica-
mente em atividades dinamizadas no âm-
bito da disciplina, e/ou outras que com ela 
se relacionam, adaptando-se com alguma 
dificuldade a novos contextos e estruturas. 
 

- Intervém satisfatoriamente na criação de 
ambientes seguros e propícios à aprendiza-
gem. 
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– Nunca usa mecanismos de autorregulação 
discursiva a partir de feedbacks. 
 

- Não avalia a correção das suas produções 
orais e escritas nem evidencia predisposição 
para a discussão e a aceitação de opiniões 
divergentes. 
 

- Envolve-se na execução de um número re-
duzido de tarefas, individuais ou em grupo, 
sem revelar sentido de responsabilidade e 
espírito colaborativo. 
 

- Não participa ativamente num projeto de lei-
tura definido para a turma. 
 

- Participa de forma passiva em atividades 
dinamizadas no âmbito da disciplina, e/ou 
outras que com ela se relacionam, não reve-
lando curiosidade e respeito pelas respetivas 
manifestações. 
 

- Intervém desfavoravelmente na criação de 
ambientes seguros e propícios à aprendiza-
gem. 
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DESENVOLVI-
MENTO PESSOAL 
E INTERPESSOAL 

 

      
-Comporta-se de forma exemplar, reve-
lando um grande nível de responsabili-
dade.  
 
-Revela um elevado nível de autonomia 
nas diferentes atividades de aprendiza-
gem, manifestando uma atitude proativa. 
 
-Trabalha muito bem em equipa; revela 
empatia, tolerância e capacidade de nego-
ciação para o bem comum. 
 
-Consolida e aprofunda competências au-
torreguladoras numa perspetiva de apren-
dizagem ao longo da vida. 
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- Cumpre, de modo geral, as regras estabe-
lecidas, apresentando algumas falhas ao ní-
vel da responsabilidade.  
 
-Revela autonomia, embora com algumas 
falhas. 
 
-Coopera e partilha de forma adequada.  
Desenvolve competências autorregulado-
ras identificando áreas a melhorar.  
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-Não cumpre as regras estabelecidas, não é 
responsável. 
 
-Não revela autonomia.  
 
-Não revela capacidades de cooperação.  
 
-Não revela capacidades de autorregulação.  
 

 

 

CRIATIVIDADE 
 

     -Desenvolve ideias e projetos criativos 
contextualizados, recorrendo à imagina-
ção. 
 
-Demonstra múltiplas soluções sustentá-
veis para a resolução de um problema. 
 
-Amplia o conhecimento a várias áreas de 
atuação e está aberto a novas experiên-
cias 
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-Desenvolve ideias e projetos 
sustentados em criações de outros. 
 
-Demonstra soluções nem sempre sustentá-
veis para a resolução de um problema. 
 
-Amplia o conhecimento a algumas áreas de 
atuação, mas manifesta-se pouco recetivo a 
novas experiências. 
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-Não desenvolve ideias nem 
projetos. 
 
-Não demonstra soluções sustentáveis para 
a resolução de problemas. 
 
-Não amplia o conhecimento a 
várias áreas de atuação e manifesta-se fe-

chado a novas experiências. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS ÁREAS CURRICULARES DISCIPLINARES 2021/22 

 
 
Disciplina 

 
Português  

 
Departamento 

 
Línguas dos 1º, 2º e 3º Ciclos  Ano de esc. 9º ano 

 

Conhecimentos/ Capacidades/ Atitudes 

Princípios 
orientadores  da 

Avaliação 

 
Domínios 

 
Ponderação 

 

INSTRUMEMNTOS DE AVALIAÇÃO 

 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE  

INFORMAÇÃO (sugestões) 
 

Ficha de 
Avaliação 
Sumativa 

Ponderação 

 
Aprender a conhecer 

 
Aprender a fazer 

 
Aprender a viver juntos 

 
Aprender a Ser 

 
Aprender a ser 
autorregulado 

 
Oralidade 

 
Compreensão 

 
 

5% 

 
 
 
 
 

20% 

 
Fichas Formativas de Oralidade 

 
 

 
60% 

 
40% 

 
Expressão 

 
15% 

Projeto de Apresentação 
de Leitura Autónoma/ 
Projeto de oralidade: 
apresentação de temas 

100% 

 

Leitura 15%  
 
 
 
 

 

Fichas de leitura 60% 40% 

Educação Literária 20% 
Projeto de Leitura/Exploração de 
obras literárias 

60% 40% 

Gramática 
 

 
20% 

Projeto de Escrita/ Portefólio 60% 40% 

Escrita 
 

 
25% 

Fichas de Avaliação Formativa de 
Gramática 

60% 40% 

 100%                                                                                                                   100% 
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         DOMÍNIOS 

PESO %  

APRENDIZAGENS  

ESSENCIAIS 

(conhecimentos, capacidades e 
atitudes) 

 o aluno é capaz de:  

AÇÕES ESTRATÉGIAS DE  

ENSINO ORIENTADAS  

PARA O PERFIL DOS ALUNOS  

TÉCNICAS /  

INSTRUMENTOS DE  

RECOLHA DE  

INFORMAÇÃO (sugestões)  

DESCRITORES  

DO PERFIL  

DOS ALUNOS  

DESCRITORES DE DESEM-

PENHO  

      1  2  3  4  5  

  

ORALIDADE  

Compreensão  

(5%)  

 Compreender textos orais 
identificando assunto, tema e 
intenção comunicativa (expor, 
informar, narrar, descrever, 
expressar sentimentos, 
persuadir), com base  em 
inferências.  

  

 Destacar o essencial de um texto 
audiovisual, tendo em conta o 
objetivo da audição/ 
visionamento.  

  

 Sintetizar a informação recebida 
pela tomada de notas das 
ideiaschave.  
 

• Audição/escuta e 
visionamento de discursos 
para:   
  

- Dedução de informação implícita 
a partir de textos e de situações 
de comunicação;  
  

- Análise de texto para  

distinção entre facto e opinião;  

  

 
 
 
   

  

Observação:   

- Grelha de observação  

- Grelha de avaliação  

- Observação direta na sala de aula  
  

Testagem:  

- Fichas de compreensão do oral  

- Questões aula  

  

Análise de conteúdo:  

- Caderno diário  

- Ficha de auto/heteroavaliação  

  

Inquérito:   

- Questionário oral.  

 

Comunicador  

(A, B, D, E, H)  

  

Conhecedor/ sabe-
dor/ culto/  
informado  

(A, B, G, I, J)  

  

  

Sistematizador/ orga-
nizador  
(A, B, C, I, J)  
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ORALIDADE  

Expressão  

(15%)  

 Planificar textos orais tendo em 
conta os destinatários e os 
objetivos de comunicação.  

  Usar a palavra com fluência, 
correção e naturalidade em 
situações de intervenção formal, 
para expressar pontos de vista 
e opiniões e fazer a exposição 
oral de um tema.  

 Respeitar as convenções que 
regulam a interação discursiva, 
em situações com diferentes 
graus de formalidade.  

 Usar mecanismos de controlo 
da produção discursiva a partir 
do feedback dos interlocutores.  

 Avaliar o seu próprio discurso a 
partir de critérios previamente 
acordados com o professor.  

 Respeitar-se a si mesmo e aos 
outros; saber agir eticamente, 
consciente da obrigação de res-
ponder pelas próprias ações; 
ponderar as ações próprias com 
responsabilidade.  

 Avaliação de discursos tendo em conta a 
adequação à situação de comunicação;  

  

 Produção de discursos preparados para 
apresentação a público restrito (à turma 
ou a colegas de outras turmas) com 
diferentes finalidades: 

  - Fazer apreciações críticas;  
- Narrar situações vividas;  
- Descrever personagens/personali-

dades, comportamentos, espaços;   
- Expor trabalhos relacionados com temas 

disciplinares e interdisciplinares.  

  

Observação:  

- Grelha de observação/ rubricas.  
  

Testagem:  

- Apresentação oral de temas su-

geridos pelos alunos de natureza 

diversa;  

- Apresentação de obras literárias 

de índole recreativa-  

  

- Registo de conhecimentos, ca-
pacidades e atitudes  
  

Análise de conteúdo:  

- Leituras Expressivas /  

Dramatizações  

  

Inquérito:  

- Questionários orais  

- Questão aula  

- Registo do pensamento refle-

xivo, crítico e criativo (em suporte 

de papel ou em suporte digital)  

  

Respeitador da 
diferença/ do outro  

(A, B, E, F, H)  

  

Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F)  
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LEITURA (15%)  

 Ler em suportes variados textos 
dos géneros seguintes:  
-Biografia, textos de géneros jorna-
lísticos de opinião (artigo de opi-
nião, crítica), textos publicitários.  

 Realizar leitura em voz alta, silen-
ciosa e autónoma, não contínua e 
de pesquisa.  

 Explicitar o sentido global de um 
texto.  

 Fazer inferências devidamente jus-
tificadas.  

 Identificar tema(s), ideias princi-
pais, pontos de vista, causas e 
efeitos, factos, opiniões. 

   Reconhecer a forma como o texto 
está estruturado.  

 Compreender a utilização de re-
cursos expressivos para a constru-
ção de sentido do texto.  

  Expressar, com fundamentação, 
pontos de vista e apreciações críti-
cas suscitadas pelos textos lidos.  

 Utilizar procedimentos de registo e 
tratamento da informação.  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Manipulação de unidades de 
sentido através de atividades 
que impliquem:  
 -Sublinhar, parafrasear, resumir;  

- Estabelecer relações entre as 
diversas unidades de sentido; 

   Realização de diferentes tipos 
de leitura em voz alta.  

   Compreensão e interpretação 
de textos através de atividades 
que impliquem:  
-Ativar conhecimento prévio; 

 - Colocar questões a partir do 

texto:  

-Sugerir hipóteses; 

 - Localizar informação explícita e 

deduzir informação implícita a 

partir de pistas linguísticas;  

-Inferir informação a partir do 

texto:  

- Avaliar o texto (conteúdo e 

forma) tendo em conta a situa-

ção de comunicação e  

intencionalidade;  

- Estabelecer ligações entre o 

tema desenvolvido no texto e a 

realidade vivida pelo aluno;  

- Expandir e aprofundar conheci-

mentos adquiridos no  

processo de leitura e compreen-

são do texto;  

 Elaboração de pequenos proje-
tos de estudo com pesquisa 
sobre temas disciplinares e 
interdisciplinares;  

 Aquisição de saberes  

Observação:  

- Grelha /lista de verificação  

- Rubrica  

  

Testagem:   

- Fichas de trabalho   

- Questão aula   

-  Fichas formativas  

- Teste sumativo  

   

Análise de conteúdo:   

- Caderno diário/portefólio  

-   Ficha de autoavaliação  

  

Inquérito:  

- Questionário escrito  

- Questionário  

  

  

Conhecedor/ sabe-
dor/ culto/  
informado  

(A, B, G, I, J)  

   

Sistematizador/ orga-
nizador  
(A, B, C, I, J)  

  

  

  

  

  

Leitor  

(A, B, C, D, F, H,  

I)  
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EDUCAÇÃO  

LITERÁRIA  

 (20%)  

  Ler integralmente obras literárias 
narrativas, líricas e dramáticas. 

  Interpretar os textos em função do 
género literário.  

  Identificar marcas formais do texto 
poético: estrofe, rima, esquema ri-
mático e métrica (redondilha maior 
e menor).  

  Reconhecer, na organização do 
texto dramático, ato, cena, fala e 
indicações cénicas.  

  Analisar o modo como os temas, 
as experiências e os valores são 
representados na obra e compará-
lo com outras manifestações artísti-
cas. 

  Explicar recursos expressivos utili-
zados na construção do sentido 
(enumeração, pleonasmo e hipér-
bole).  
 

 Aquisição de conhecimento e 
saberes (noções de  
versificação, modos literários, 
estrutura interna e externa do 
texto dramático, recursos 
expressivos) proporcionados 
por:  
-Escuta ativa de textos  

literários;  

 -Leitura de obras literárias   
(poesia, narrativa, teatro);  

  Compreensão dos textos 
literários com base num 
percurso de leitura que implique:  

-Imaginar desenvolvimentos  

narrativos a partir da mobiliza-
ção de experiências e vivên-
cias;  

- Antecipar ações narrativas a 
partir de sequências de 
descrição e de narração; 

 - Mobilizar conhecimentos 
sobre a língua e sobre o  
mundo; 

 

  

Observação:   

- Grelha /lista de verificação  

  

Testagem:   

- Fichas de trabalho;   

- Questão aula   

-Teste sumativo  

- Fichas formativas  

   

 Análise de conteúdo:  

- Caderno diário  

-  Ficha de autoavaliação/heteroavalia-

ção  

  

Inquérito:   

- Questionário escrito  

- Questionário oral  

  

  

  

  

  

  

  

  

Conhecedor/ sabe-
dor/ culto/  
informado  

(A, B, G, I, J)  

  

Indagador/  

Investigador  

(C, D, F, H, I)  

  

Criativo  

(A, C, D, J)  
 
Responsável/ autó-
nomo  
(C, D, E, F, G, I,  

J)  

  

Comunicador  

(A, B, D, E, H)  

  

Leitor  

(A, B, C, D, F, H,  

I)  
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  Exprimir ideias pessoais sobre 
textos lidos e ouvidos com recurso 
a suportes variados. 

   Desenvolver um projeto de lei-
tura.  

 Querer aprender mais; desenvol-
ver o pensamento reflexivo, crítico 
e criativo; procurar novas solu-
ções e aplicações (curiosidade, 
reflexão e inovação).    

- Justificar, de modo fundamen-
tado, as interpretações;  

 Valorização da leitura e consoli-
dação do hábito de ler através 
de atividades que impliquem, 
entre outras possibilidades:  

-Apresentar e defender um pro-
jeto pessoal de leitura; 

 - Selecionar os livros de acordo 
com o seu gosto pessoal:  

- Desenvolver o seu percurso de 
leitor, que inclua a sua auto e 
heteroavaliação;  

- Apresentar em público o per-
curso pessoal de leitor. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  

  

     

  

ESCRITA (25%)  

 Elaborar textos que cumpram 
objetivos explícitos quanto ao des-
tinatário e à finalidade (informativa 
ou argumentativa) no âmbito de 
géneros como: resumo, exposi-
ção, opinião, comentário, biografia 
e resposta a questões de leitura.  

 Planificar a escrita de textos com 
finalidades informativas, assegu-
rando distribuição de informação 
por parágrafos. 

 Ordenar e hierarquizar a informa-
ção, tendo em vista a continui-
dade de sentido, a progressão te-
mática e a 

   coerência global do texto.  

 

 Aquisição de conhecimento re-
lacionado com os diferentes 
modos de organizar um texto, 
tendo em conta a finalidade, o 
destinatário e a situação de 
produção;  

 Manipulação de textos fazendo 
variações quanto à extensão; 
 
 

  Planificação, produção e divul-
gação de textos escritos pelos 
alunos;  

  Revisão para avaliar se o texto 
escrito cumpre os objetivos ini-
ciais; 

 - Reescrita para aperfeiçoamento 

de texto;  

Observação: 
 
- Grelha de observações;   
 - Rubricas  

- Elaboração de textos de natureza di-
versa.  
  

Testagem:   

Testes escritos;  

- Questões aula;   

- Teste sumativo;   

- Fichas formativas;  

  

Análise de conteúdo:   

-Caderno diário/Portefólio  

 

 

Conhecedor/ sabe-
dor/ culto/  
informado  

(A, B, G, I, J)  

  

Indagador/  

Investigador  

(C, D, F, H, I)  

   

Sistematizador/ orga-

nizador  

(A, B, C, I, J)  
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 Redigir textos com processos lexi-

cais e gramaticais de correferên-
cia e de conexão interfrásica mais 
complexos com adequada introdu-
ção de novas informações, evi-
tando repetições e contradições.  

 Escrever com propriedade 
vocabular e com respeito pelas 
regras de ortografia e de 
pontuação.  

  Avaliar a correção do texto escrito 
com discussão de diversos pontos 
de vista. 

  Realização de percursos 
pedagógico-didáticos 
interdisciplinares.  

  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 
(excelência e exigência). 
 

 

 

 

 Apreciação de textos produzi-
dos pelo próprio aluno ou por 
colegas justificando o juízo 
de valor sustentado. 

  Inquérito  

-Questionário escrito  

-Comentário/Opinião 

  

 

Criativo  

(A, C, D, J)  

  

Comunicador  

(A, B, D, E, H)  

  

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I,  

J)  

  

Respeitador da 
diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H)  

  

Participativo/ 

colaborador (B, C, D, 

E, F) 
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GRAMÁTICA  

(20%)  

  Identificar a classe de palavras: 
determinante relativo, pronome 
relativo, advérbio relativo; 
conjunção e locução conjuncional 
coordenativa disjuntiva, conclusiva 
e explicativa e subordinativa final, 
condicional e completiva; locução 
prepositiva.  

  Conjugar verbos regulares e 
irregulares em todos os tempos e 
modos.  

  Utilizar corretamente o pronome 
pessoal átono (verbos  

antecedidos de determinados 
pronomes e advérbios). 

 Empregar corretamente o 
modo conjuntivo em contextos 
de uso obrigatório em frases 
complexas.  

 Identificar a função sintática de 
modificador (de nome e de 
verbo). 

 Classificar orações  
subordinadas: adverbiais finais, 
condicionais; substantivas completi-
vas (selecionadas por verbo) e ad-
jetivas relativas (restritiva e explica-
tiva).  

 
 

 Distinguir os processos de deriva-
ção e de composição na forma-
ção regular de palavras.  

   Reconhecer traços da variação 
da língua portuguesa de natureza 
geográfica.  

 Explicar sinais de pontuação em 
função da construção da frase.  

 Consolidação da identificação 
de palavras das classes 
estudadas nos ciclos 
anteriores, com base em 
critérios semânticos, sintáticos 
e morfológicos;  

 Análise e construção de frases 
com advérbios e conjunções 
subordinativas;  

 Análise das alterações 
semânticas, flexionais e 
sintáticas decorrentes da 
utilização de advérbios e 
conjunções;  

 Construção de frases 
complexas com processos de 
subordinação;  

 Modificação de frases para 
destacar as funções 
desempenhadas por orações e 
grupos de palavras;  

 Análise e desenvolvimento da 
própria expressão, usando de 
forma consciente recursos 
linguísticos adequados às 
diferentes situações de 
interação;  

 Identificação de situações de 
variação linguística em textos 
orais e escritos e comparação 
com o português padrão;  

 Utilização de palavras com 
diferentes relações de sentido 
(parte-todo, hierárquicas, de 
semelhança), em textos orais e 
escrito.  

 
 
 
 
Observação: 
 - Grelha /lista de verificação  
  

 Testagem:   

- Fichas de trabalho;   

- Questão aula   

-Teste sumativo  

-Fichas formativas  

   

Análise de conteúdo: 
 -Caderno diário  
 - Ficha de auto/ heteroavaliação  

  

Inquérito: 

 -Questionário  oral/escrito  

Questionador  

(A, F, G, I, J)  

  

  

  

Conhecedor sabedor  
culto  

informado  

(A, B, G, I, J)  

   

  

Sistematizado or-

ganizador (A, B, 

C, I, J)  
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Nota:  O Teste de Diagnóstico será aplicado no início do ano letivo.  

A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico e pensamento criativo; E- Relacionamento interpessoal; F-Desenvolvimento 

pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-Saber científico, técnico e tecnológico; J-Consciência e domínio do corpo.   

  

 

* De acordo com as orientações emanadas do Ministério da Educação, far-se-á a recuperação e consolidação das aprendizagens do ano anterior durante as primeiras semanas, ao longo do ano 

e sempre que adequado e pertinente, de forma a promover a progressão para as aprendizagens subsequentes, numa lógica de continuidade, progressão e complexidade crescente. Serão, 

também, desenvolvidas atividades que promovam bem-estar socioemocional.   

  

*Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de técnicas/ instrumentos de avaliação que se apresenta constitui apenas uma sugestão, tendo o professor a autonomia para fazer as 

opções pedagógicas que entender, de acordo com as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos. Deverá utilizar, pelo menos, duas técnicas de avaliação por período.  

 

 

 

 

 

 


