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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. 
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– 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. 
 

IN
T

E
R

C
A

LA
R

 

– 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. 
 

Departamento de Línguas / Ano letivo 2022/2023     Português - 3.º Ciclo        



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS AMARANTE – 150149 

 

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 proactiva. 
 
-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%)  

 Analisar a organização 
de um texto oral, tendo 
em conta o género 
(diálogo 
argumentativo, 
exposição e debate) e o 
objetivo comunicativo.  

  
  Avaliar argumentos quanto à 

validade e à adequação aos 
objetivos comunicativos. 

 

 

 Compreensão de textos em 
diferentes suportes audiovisuais 
para: 

- identificação de informação 
explícita e dedução de 
informação implícita a partir de 
pistas textuais;. 
- seleção e registo de 

informação relevante para um 
determinado objetivo. 

- análise de texto para  
distinção entre facto 
 e opinião e entre  
argumento e conclusão. 

 
 
 
   

  

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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DOMÍNIOS/ÁREAS  

PESO %  

  
   APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

 o aluno é capaz de:  

  
ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
ORIENTADAS  

PARA O PERFIL DOS ALUNOS 
(sugestões):  

TÉCNICAS /  

INSTRUMENTOS
 
DE AVALIAÇÃO  

(sugestões):  

DESCRITORES DO 
PERFIL  

DOS ALUNOS  

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

1  2  3  4  5  

   

  

  

  

  

  

  

ORALIDADE  
Expressão  

(15%)  

 Fazer exposições orais 
para apresentação de 
temas, ideias, opiniões 
e apreciações críticas. 

 

 Intervir em debates 
com sistematização de 
informação e 
contributos pertinentes. 

 

 Argumentar para 
defender e/ou refutar 
posições, em situações 
de debate de diversos 
pontos de vista. 

 

 Estabelecer contacto 
visual e ampliar o 
efeito do discurso 
através de elementos 
verbais e não- verbais.  

  

 Produção de discursos para 
apresentação com diferentes 
finalidades: 
 
- fazer apreciações críticas de livros, 

de filmes, de discursos persuasivos; 
- narrar situações vividas para 

sustentar uma opinião ou para 
identificar problemas a resolver; 

- descrever 
personagens/personalidades, 
comportamentos, espaços. 

 

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

 

  Expor trabalhos relacionados com 
temas disciplinares e 
interdisciplinares..  

   
Observação: 

- Grelha de observação/ 

rubricas. 

Testagem: 

- Apresentação oral 

de textos de 

natureza diversa; reconto. 

-Registo de conhecimentos, capacida-

des e atitudes 

 

Análise de conteúdo: 

- Leituras Expressivas / Dramatizações 

Inquérito: 

- Questionários orais 

- Questão aula 

- Registo do pensamento reflexivo, crí-

tico 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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DOMÍNIOS/ÁREAS  

PESO %  

  
   APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS  
 o aluno é capaz de:  

  
ESTRATÉGIAS DE ENSINO ORIENTADAS  

PARA O PERFIL DOS ALUNOS (sugestões):  

TÉCNICAS /  

INSTRUMENTOS
 
DE  

AVALIAÇÃO  
(sugestões):  

DESCRITORES 
DO PERFIL  

DOS ALUNOS  

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

1  2  3  4  5  

  
  
  
  
  
LEITURA  

(15%)  

  

 Ler em suportes variados 
textos dos géneros seguintes: 
divulgação científica, recensão 
crítica e comentário. 

 Realizar leitura em voz alta, 
silenciosa e autónoma, não 
contínua e de pesquisa. 

 Explicitar o sentido global de 
um texto. 

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

  Reconhecer a forma como o 
texto está estruturado. 

 Compreender a utilização de 
recursos expressivos para a 
construção de sentido do texto. 

  Expressar, com 
fundamentação, pontos de 
vista e apreciações críticas 
motivadas pelos textos lidos. 

  Utilizar métodos do trabalho no 
registo e tratamento da 
informação.  

  
 Manipulação de unidades de sentido através de 

atividades que impliquem: 
-sublinhar, parafrasear, resumir segmentos de texto 
relevantes para a construção do sentido. 
- estabelecer relações entre as diversas unidades 
de sentido.  

  Realizar diferentes tipos de leitura. 

   compreensão e interpretação de textos através de 
atividades que impliquem mobilizar experiências e 
saberes. 

  colocar questões a partir de elementos paratextuais 
e textuais . 

 sugerir hipóteses a partir de deduções extraídas da 
informação textual; 

 localizar informação explícita; 

  inferir informação a partir do texto. 

 expandir e aprofundar conhecimentos adquiridos no 
processo de leitura. 

  aquisição de saberes relacionados com a 
organização do texto própria do género a que 
pertence (narrar, descrever, informar). 

 

  
  

 
 Observação: 
- Grelha /lista de verifi-
cação 

- Rubrica 
 

Testagem: 
- Fichas de trabalho - 
Questão aula  

-Fichas formativas 
 -Teste sumativo 
 
Análise de conteúdo: 
- Caderno diário/porte-
fólio 

 - Ficha de autoavalia-
ção 

 
Inquérito: 
-Questionário escrito  
- Questionário 

  
  
  
  

 Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Sistematizador/ or-
ganizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Leitor 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS AMARANTE – 150149 

 
 

 

 
DOMÍNIOS/ÁREAS 

PESO %  

  
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS  
o aluno é capaz de:  

  
ESTRATÉGIAS DE ENSINO ORIENTADAS  
PARA O PERFIL DOS ALUNOS (sugestões):  

TÉCNICAS /  

INSTRUMENTOS
1 

DE 

AVALIAÇÃO  
(sugestões):  

DESCRITORES  
DO PERFIL DOS 

ALUNOS  

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

1  2  3  4  5  

  
  
  
  
  
  
  

EDUCAÇÃO  
LITERÁRIA  

(20%)  

  

 Ler e interpretar obras literárias 
portuguesas de diferentes autores e 
géneros: Os Lusíadas, de Luís de 
Camões, um auto de Gil Vicente, 
narrativa (uma) e poemas (nove 
poemas de oito autores). 

 Relacionar os elementos constitutivos 
do género literário com a construção do 
sentido da obra em estudo. 

  Identificar e reconhecer o valor dos 
seguintes recursos expressivos: 
perífrase, eufemismo, ironia. 

  Reconhecer os valores culturais, éticos, 
estéticos, políticos e religiosos 
manifestados nos textos. 

  Debater, de forma fundamentada, 
pontos de vista suscitados pelos textos 
lidos. 

 Desenvolver um projeto de leitura que 
implique reflexão sobre o percurso 
individual enquanto leitor. 

  

 consolidação de conhecimento e saberes 
(noções de versificação, modos literários, 
estrutura interna e externa do texto 
dramático, recursos expressivos); 
 

  Aquisição de saberes relacionados com a 
obra literária camoniana e vicentina; 

 

 Compreensão dos textos literários com base 
num percurso de leitura que implique: 
- imaginar desenvolvimentos narrativos a 
partir de elementos do paratexto e da 
mobilização de experiências e vivências; 
-fazer antecipações do desenvolvimento do 
tema, do enredo, das circunstâncias, entre 
outros aspetos; 
- mobilizar conhecimentos sobre a língua e 
sobre o mundo para interpretar expressões e 
segmentos de texto. 
 

  Valorização da leitura e consolidação do 
hábito de ler 

  
Observação: 
- Grelha /lista de verificação 
 
Testagem: 
- Fichas de trabalho; 
 - Questão aula 
 -Teste sumativo 
- Fichas formativas 
-Análise de conteúdo: 
- Caderno diário 
-Ficha de 

autoavaliação/heteroavaliação 
 
  Inquérito: 
- Questionário escrito 
 - Questionário oral 
  
  
 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Indagador/ 
Investigador (C, D, 
F, H, I) 
 
Criativo 
(A, C, D, J)  
 
Responsável/ 
autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
Comunicador (A, B, 
D, E, H) 
 
Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G)  
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DOMÍNIOS/ÁREAS  

PESO %  

  
    APRENDIZAGENS ESSENCIAIS (…) 

O ALUNO É CAPAZ DE:  

  
    ESTRATÉGIAS DE ENSINO ORIENTADAS  
 PARA O PERFIL DOS ALUNOS (sugestões):  

TÉCNICAS /  

INSTRUMENTOS
1 

DE 

AVALIAÇÃO  
(sugestões):  

DESCRITORES  
DO PERFIL DOS 

ALUNOS  

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

1  2  3  4  5  

  

  

  

  

  

  

  

  
ESCRITA  

(25%)  

  Elaborar textos de natureza 
argumentativa de géneros como: 
comentário, crítica, artigo de opinião. 

  Elaborar resumos. 

  Planificar, com recurso a diversas 
ferramentas, selecionando informação 
e estruturação do texto de acordo com 
o género e a finalidade. 

 Utilizar diversas estratégias na 
produção, revisão e aperfeiçoamento 
de texto. 

  Redigir textos coesos e coerentes, 
com progressão temática. 

  Escrever com correção ortográfica e 
sintática, com vocabulário 
diversificado e uso correto dos sinais 
de pontuação. 

 Respeitar princípios do trabalho 
intelectual como explicitação da 
bibliografia consultada de acordo com 
normas específicas. 

 

  Aquisição de conhecimento relacionado com a 
progressão temática, a coerência e a coesão 
textual e os diferentes modos de organizar um 
texto, tendo em conta a finalidade, o 
destinatário. 

 Manipulação de textos fazendo variações 
quanto a segmentos textuais. 

 Planificação, produção e divulgação de textos 
escritos pelos alunos; 

 Reescrita para aperfeiçoamento de texto 

 Apreciação de textos produzidos pelos próprio 
aluno ou por colegas justificando o juízo de 
valor sustentado. 

 

  
Observação:  
- Grelha de 
observações;   
- Rubricas  

- Elaboração de textos 
de natureza diversa.  

  
Testagem:   
- Testes escritos/   

- Questões aula;   

- Teste sumativo   

- Fichas formativas  

  
Análise de conteúdo:   
- Caderno diário/Porte-

fólio  
  
Inquérito  
- Questionário escrito  

- Comentário/Opinião  

  

  
Conhecedor/ sa-
bedor/ culto/  
informado  
(A, B, G, I, J)  

  
  

Indagador/  
Investigador  
(C, D, F, H, I)  

  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  

  
 

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)  
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DOMÍNIOS/ÁREAS  

PESO %  

  
       APRENDIZAGENS ESSENCIAIS (…) 

O ALUNO É CAPAZ DE:  

  
   ESTRATÉGIAS DE ENSINO ORIENTADAS   
PARA O PERFIL DOS ALUNOS (sugestões):  

TÉCNICAS /  

INSTRUMENTOS
 
DE 

AVALIAÇÃO 
(sugestões):  

DESCRITORES  
DO PERFIL DOS 

ALUNOS  

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

1  2  3  4  5  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   GRAMÁTICA  
         (20%)  

  

 Identificar processos fonológicos de 
inserção (prótese, epêntese e 
paragoge), supressão (aférese, síncope 
e apócope) e alteração de segmentos 
(redução vocálica, assimilação, 
dissimilação, metátese). Identificar 
arcaísmos e neologismos. 

  Reconhecer traços da variação da 
língua portuguesa de natureza 
diacrónica. 

  Utilizar apropriadamente os tempos 
verbais na construção de frases 
complexas e de textos. 

 Analisar frases simples e complexas 
para: 
- identificação de constituintes;  
- identificação de funções sintáticas; 
- divisão e classificação de orações. 

  Reconhecer os contextos obrigatórios 
de próclise e de mesóclise. 

 . Distinguir frases com valor aspetual 
imperfetivo e com valor aspetual 
perfetivo. 

  Explicar relações semânticas entre 
palavras. 

 Usar de modo intencional diferentes 
valores modais atendendo à situação 
comunicativa. 

   Formulação de questões acerca da língua e do 
seu funcionamento, a partir da observação de 
elementos e de usos. 

  observação de construções frásicas e textuais 
em que seja possível: 
-. exercitar, questionar, modificar, fazer variar e 

registar alterações; 
- sistematizar regras. 

  Compreensão de processos fonológicos, dos 
seus contextos de ocorrência no plano 
diacrónico e de processos de enriquecimento 
lexical do português. 

  sistematização de paradigmas de flexão verbal. 

  sistematização da determinação dos 
constituintes da frase e respetivas funções 
sintáticas, na frase simples e na frase 
complexa. 

  utilização de palavras com diferentes relações 
de sentido. - exercitação de diferentes formas 
de expressão do tempo, do aspeto e da 
modalidade. 

  
  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/es-
crito 

  
  Questionador 
 (A, F, G, I, J) 
 
Conhecedor 
sabedor culto 
informado 
 (A, B, G, I, J) 
 

Sistematizado 
organizador 
 (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.  
 


