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Avaliação na disciplina de Português  

  

O presente documento define os critérios e/ou procedimentos de avaliação para os ensinos básico e secundário na disciplina de Português.  

  

Na disciplina, por ano de escolaridade, explicitam-se as aprendizagens/ os desempenhos esperados em cada domínio, os instrumentos de avaliação a utilizar e a 

(ponderação a atribuir aos domínios).  

  

Os domínios e os descritores de desempenho têm como referência as Aprendizagens Essenciais. Estas materializam o que se espera como resultado da 

aprendizagem, construindo um conjunto de descritores de desempenho, de acordo com o nível de consecução alcançado.  

  

INSTRUMENTOS A PRIVILEGIAR  
  

A recolha de dados para efeitos de avaliação das aprendizagens é efetuada através de um conjunto diversificado de técnicas e instrumentos, consoante as 

finalidades da avaliação e o tipo de informação a recolher.   

Constituem técnicas de recolha de informação o inquérito, a observação, os testes e as fichas. O inquérito mobiliza instrumentos como o questionário; a 

observação utiliza grelhas de observação, escalas de classificação e listas de verificação; os testes e as fichas abrangem testes de aproveitamento, fichas de avaliação  

ou de trabalho, questões-aula, trabalhos em oficina, entre outros.  

  

Tipologia a utilizar por domínio de competências   

  

 Itens de construção resposta curta   

 Itens de construção resposta extensa   

 Itens de produção oral   

 Itens de produção escrita   

 Itens de seleção   

  

Tipologia a utilizar em outras áreas de competência   

  

 Listas de verificação   

 Grelhas de observação  

 Escalas de verificação  

  

 Itens de associação   

 Itens de escolha múltipla  

 Itens de 

completamento  

 Questionário 

A avaliação global do domínio deve privilegiar a variedade de instrumentos para recolha de informação e, sempre que necessário, a sua combinação num mesmo 

instrumento. Estas opções deverão ser definidas em função dos perfis das turmas e poderão alterar-se ao longo do ano consoante a evolução das aprendizagens e a 

aquisição de estratégias de aprendizagem pelos alunos.   
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Avaliação na disciplina de Português  Ensino Básico  

 
  

7.º ano  
  DOMÍNIO - ORALIDADE   

  Compreensão oral   

O aluno é capaz de,    O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  
autonomamente, 
compreender textos orais 
identificando assunto, 
tema e intenção 
comunicativa (expor, 
informar, narrar, 
descrever, expressar 
sentimentos, persuadir), 
com base em inferências.  

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

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

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, compreender 
textos orais identificando 
assunto, tema e intenção 
comunicativa (expor, informar, 
narrar, descrever, expressar 
sentimentos, persuadir), com 
base em inferências.  

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

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

com alguma autonomia, 
destacar o essencial de um 
texto audiovisual, tendo em 
conta o objetivo da 
audição/visionamento.  

com ajuda sistemática, 
destacar o essencial de um 
texto audiovisual, tendo em 
conta o objetivo da 
audição/visionamento.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, destacar o 
essencial de um texto 
audiovisual, tendo em conta o 
objetivo da 
audição/visionamento.  

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

autonomamente,  
sintetizar a informação 
recebida pela tomada de 
notas das ideias-chave.  

com alguma autonomia, 
sintetizar a informação 
recebida pela tomada de notas 
das ideias-chave.  

com ajuda sistemática, 
sintetizar a informação 
recebida pela tomada de notas 
das ideias-chave.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, sintetizar a 
informação recebida pela 
tomada de notas das 
ideiaschave.  
  

não consegue sintetizar a 
informação recebida pela 
tomada de notas das ideias-
chave.  
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  Expressão oral    

O aluno é capaz de,     O aluno  

Muito Bom / Nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  
autonomamente,  
planificar textos orais 
tendo em conta os 
destinatários e os 
objetivos de comunicação.  

com alguma autonomia, 
planificar textos orais tendo em 
conta os destinatários e os 
objetivos de comunicação.  
  

com ajuda sistemática, 
planificar textos orais tendo em 
conta os destinatários e os 
objetivos de comunicação.  
  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
planificar textos orais tendo em 
conta os destinatários e os 
objetivos de comunicação.  

não consegue planificar textos 
orais tendo em conta os 
destinatários e os objetivos de 
comunicação.  
  

autonomamente, 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.  

com alguma autonomia, 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.  

com ajuda sistemática, 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.  
  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, 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.  

não consegue 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.  

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

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

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

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, respeitar as 
convenções que regulam a 
interação discursiva, em 
situações com diferentes graus de 
formalidade.  

não consegue respeitar as 
convenções que regulam a 
interação discursiva, em 
situações com diferentes graus 
de formalidade.  
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Desenvolvimento pessoal e autonomia  
  

 

O aluno é capaz de,    O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4   Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente,  - 
autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos 
a melhorar;  
- reconhecer a 
importância da 
aprendizagem para o seu 
processo de crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar  
dificuldades;  
- aplicar e avaliar 
estratégias adequadas aos 
objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em 
relação ao desempenho das 
tarefas propostas e 
superação de dificuldades de 
forma a promover a 
autoestima.  

com alguma autonomia, 
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da 
aprendizagem para o seu 
processo de crescimento; - 
solicitar ajuda e apoio n 
execução de tarefas com 
forma de supera 
dificuldades;  
- aplicar e avaliar 
estratégias adequadas aos 
objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em 
relação ao desempenho das 
tarefas propostas e 
superação de dificuldades 
de forma a promover a 
autoestima.  

a 
o 
r  

com ajuda sistemática, - 
autoavaliar-se em diferentes 
situações reconhecendo 
aspetos a melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio na 
execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; - 
aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a importância 
da aprendizagem para o seu 
processo de crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio na 
execução de tarefas como forma 
de superar dificuldades; - aplicar e 
avaliar estratégias adequadas aos 
objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura ativa 
e persistente em relação ao 
desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a promover 
a autoestima.  

não consegue   
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio na 
execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; - 
aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  
  

   Relacionamento interpessoal   

O aluno é capaz de,      

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  
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autonomamente,   
- adequar comportamentos 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição;  
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para 
comunicar presencialmente 
e em rede;   

com alguma autonomia,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição;  
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para 
comunicar  

com ajuda sistemática,  - 
adequar comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,   
- adequar comportamentos 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para comunicar 
presencialmente e em rede;   

não consegue  
- adequar 
comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, 
colaboração e competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

presencialmente e em  
rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de 
vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e 
participar na sociedade.  

- interagir com tolerância, empatia 
e responsabilidade e argumentar, 
negociar e aceitar diferentes 
pontos de vista, desenvolvendo 
novas formas de estar, olhar e 
participar na sociedade.  

- interagir com tolerância, empatia 
e responsabilidade e argumentar, 
negociar e aceitar diferentes pontos 
de vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e participar 
na sociedade.  

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de 
estar, olhar e participar na 
sociedade.  
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DOMÍNIO - LEITURA  

O aluno é capaz de,  O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  
autonomamente, ler em 
suportes variados textos 
dos géneros seguintes: 
biografia, textos de 
géneros jornalísticos de 
opinião (artigo de opinião, 
crítica), textos 
publicitários.  

com alguma autonomia, ler em 
suportes variados textos dos 
géneros seguintes: biografia, 
textos de géneros jornalísticos 
de opinião (artigo de opinião, 
crítica), textos publicitários.  

com ajuda sistemática, ler em 
suportes variados textos dos 
géneros seguintes: biografia, 
textos de géneros jornalísticos 
de opinião (artigo de opinião, 
crítica), textos publicitários.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, ler em suportes 
variados textos dos géneros 
seguintes: biografia, textos de 
géneros jornalísticos de opinião 
(artigo de opinião, crítica), textos 
publicitários.  

não consegue ler em suportes 
variados textos dos géneros 
seguintes: biografia, textos de 
géneros jornalísticos de 
opinião (artigo de opinião, 
crítica), textos publicitários.  

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

com alguma autonomia,  
realizar leitura em voz alta, 
silenciosa e autónoma, não 
contínua e de pesquisa.  

com ajuda sistemática, realizar 
leitura em voz alta, silenciosa e 
autónoma, não contínua e de 
pesquisa.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
realizar leitura em voz alta, 
silenciosa e autónoma, não 
contínua e de pesquisa.  

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

autonomamente,  
explicitar o sentido global 
de um texto.  
  

com alguma autonomia, 
explicitar o sentido global de 
um texto.  

com ajuda sistemática, 
explicitar o sentido global de 
um texto.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, explicitar o sentido 
global de um texto.  

não consegue explicitar o 
sentido global de um texto.  
  

autonomamente, fazer 
inferências devidamente 
justificadas.  
  

com alguma autonomia, fazer 
inferências devidamente 
justificadas.  

com ajuda sistemática, fazer 
inferências devidamente 
justificadas.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, fazer inferências 
devidamente justificadas.  

não consegue fazer 
inferências devidamente 
justificadas.  

autonomamente,  

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

com alguma autonomia,  
identificar tema(s), ideias 
principais, pontos de vista, 
causas e efeitos, factos, 
opiniões.  

com ajuda sistemática, 
identificar tema(s), ideias 
principais, pontos de vista, 
causas e efeitos, factos, 
opiniões.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, identificar tema(s), 
ideias principais, pontos de vista, 
causas e efeitos, factos, opiniões.  

não consegue identificar 
tema(s), ideias principais, 
pontos de vista, causas e 
efeitos, factos, opiniões.  
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autonomamente, 
reconhecer a forma como 
o texto está estruturado 
(partes e subpartes).  
  

com alguma autonomia, 
reconhecer a forma como o 
texto está estruturado (partes 
e subpartes).  

com ajuda sistemática, 
reconhecer a forma como o 
texto está estruturado (partes 
e subpartes).  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, reconhecer a 
forma como o texto está 
estruturado (partes e subpartes).  

não consegue reconhecer a 
forma como o texto está 
estruturado (partes e 
subpartes).  

autonomamente, 
compreender a utilização 
de recursos expressivos 
para a construção de 
sentido do texto.  

com alguma autonomia,  
compreender a utilização de 
recursos expressivos para a 
construção de sentido do 
texto.  

com ajuda sistemática, 
compreender a utilização de 
recursos expressivos para a 
construção de sentido do 
texto.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, compreender a 
utilização de recursos  
expressivos para a construção de 
sentido do texto.  

não consegue compreender a 
utilização de recursos 
expressivos para a construção 
de sentido do texto.  

autonomamente, 
identificar, nas mensagens 
publicitárias, a intenção 
persuasiva, os valores e 
modelos projetados.   

com alguma autonomia, 
identificar, nas mensagens 
publicitárias, a intenção 
persuasiva, os valores e 
modelos projetados.  

com ajuda sistemática, 
identificar, nas mensagens 
publicitárias, a intenção 
persuasiva, os valores e 
modelos projetados.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
identificar, nas mensagens 
publicitárias, a intenção 
persuasiva, os valores e modelos 
projetados.  

não consegue identificar, nas 
mensagens publicitárias, a 
intenção persuasiva, os valores 
e modelos projetados.  

autonomamente, 
expressar, com  
fundamentação, pontos de 
vista e apreciações críticas 
suscitadas pelos textos 
lidos.  
  

com alguma autonomia, 
expressar, com  
fundamentação, pontos de 
vista e apreciações críticas 
suscitadas pelos textos lidos.  
  

com ajuda sistemática, 
expressar, com  
fundamentação, pontos de 
vista e apreciações críticas 
suscitadas pelos textos lidos.  
  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, expressar, com 
fundamentação, pontos de vista 
e apreciações críticas suscitadas 
pelos textos lidos.  

não consegue expressar, com 
fundamentação, pontos de 
vista e apreciações críticas 
suscitadas pelos textos lidos.  
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 Desenvolvimento pessoal e autonomia  

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente,  - 
autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar; - reconhecer a 
importância da 
aprendizagem para o seu 
processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio na 
execução de tarefas como 
forma de superar  
dificuldades; - aplicar e 
avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos; - assumir 
uma postura ativa e 
persistente em relação ao 
desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  
  

com alguma autonomia,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como  
forma de superar dificuldades; - 
aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática, - 
autoavaliar-se em diferentes 
situações reconhecendo 
aspetos a melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a importância 
da aprendizagem para o seu 
processo de crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio na 
execução de tarefas como forma 
de superar dificuldades; - aplicar e 
avaliar estratégias adequadas aos 
objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura ativa 
e persistente em relação ao 
desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a promover 
a autoestima.  

não consegue   
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento; - solicitar ajuda e 
apoio na execução de tarefas 
como forma de superar 
dificuldades; - aplicar e avaliar 
estratégias adequadas aos 
objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  
  

 Relacionamento interpessoal  

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  



 

  9  

autonomamente,   
- adequar 
comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   

com alguma autonomia,  - 
adequar comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   

com ajuda sistemática,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,   
- adequar comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   

não consegue  
- adequar comportamentos 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   

- trabalhar em 
equipa e usar diferentes 
meios para comunicar 
presencialmente e em  
rede;   
- interagir com 
tolerância, empatia e 
responsabilidade e 
argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos 
de vista, desenvolvendo 
novas formas de estar, 
olhar e participar na 
sociedade.  

- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com 
tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, 
negociar e aceitar diferentes 
pontos de vista, desenvolvendo 
novas formas de estar, olhar e 
participar na sociedade.  

- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com 
tolerância, empatia e 
responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para comunicar 
presencialmente e em rede;  - 
interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de 
estar, olhar e participar na 
sociedade.  

- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com 
tolerância, empatia e 
responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  
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DOMÍNIO – EDUCAÇÃO LITERÁRIA  

O aluno é capaz de,  O aluno  
Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente, ler 
integralmente obras literárias 
narrativas, líricas e dramáticas 
(no mínimo, nove poemas de 
oito autores diferentes, duas 
narrativas de autores de língua 
portuguesa e um texto 
dramático).  

com alguma autonomia, ler 
integralmente obras literárias 
narrativas, líricas e 
dramáticas (no mínimo, nove 
poemas de oito autores 
diferentes, duas narrativas de 
autores de língua portuguesa 
e um texto dramático).  

com ajuda sistemática, ler 
integralmente obras literárias 
narrativas, líricas e 
dramáticas (no mínimo, nove 
poemas de oito autores 
diferentes, duas narrativas de 
autores de língua portuguesa 
e um texto dramático).  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, ler integralmente 
obras literárias narrativas, 
líricas e dramáticas (no mínimo, 
nove poemas de oito autores 
diferentes, duas narrativas de 
autores de língua portuguesa e 
um texto dramático).  

não consegue ler  
integralmente obras 
literárias narrativas, líricas e 
dramáticas (no mínimo, nove 
poemas de oito autores 
diferentes, duas narrativas 
de autores de língua 
portuguesa e um texto 
dramático).  

autonomamente, interpretar os 
textos em função do género 
literário.  

 com alguma autonomia, 
interpretar os textos em 
função do género literário.  

com ajuda sistemática, 
interpretar os textos em 
função do género literário.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, interpretar os 
textos em função do género 
literário.  

não consegue interpretar os 
textos em função do género 
literário.  

autonomamente, identificar 
marcas formais do texto 
poético: estrofe, rima, esquema 
rimático e métrica (redondilha 
maior e menor).  
  

com alguma autonomia, 
identificar marcas formais do 
texto poético: estrofe, rima, 
esquema rimático e métrica 
(redondilha maior e menor).  
  

com ajuda sistemática, 
identificar marcas formais do 
texto poético: estrofe, rima, 
esquema rimático e métrica 
(redondilha maior e menor).  
  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, identificar 
marcas formais do texto 
poético: estrofe, rima, 
esquema rimático e métrica  
(redondilha maior e menor).  

não consegue identificar 
marcas formais do texto 
poético: estrofe, rima, 
esquema rimático e métrica  
(redondilha maior e menor).  

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

com alguma autonomia,  
reconhecer, na organização 
do texto dramático, ato, cena, 
fala e indicações cénicas.  

com ajuda sistemática,  
reconhecer, na organização 
do texto dramático, ato, 
cena, fala e indicações 
cénicas.  

com ajuda sistemática e apenas 

parcialmente,   

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

não consegue reconhecer, na 
organização do texto 
dramático, ato, cena, fala e 
indicações cénicas.  
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autonomamente, analisar o 
modo como os temas, as 
experiências e os valores são 
representados na obra e 
compará-lo com outras 
manifestações artísticas 
(música, pintura, escultura, 
cinema, etc.).  
  

com alguma autonomia,  
analisar o modo como os 
temas, as experiências e os 
valores são representados na 
obra e compará-lo com outras 
manifestações artísticas 
(música, pintura, escultura, 
cinema, etc.).  

com ajuda sistemática,  
analisar o modo como os 
temas, as experiências e os 
valores são representados na 
obra e compará-lo com 
outras manifestações 
artísticas (música, pintura, 
escultura, cinema, etc.).  

com ajuda sistemática e 
apenas parcialmente,  analisar 
o modo como os temas, as 
experiências e os valores são 
representados na obra e 
compará-lo com outras 
manifestações artísticas 
(música, pintura, escultura, 
cinema, etc.).  

não consegue analisar o 
modo como os temas, as 
experiências e os valores são 
representados na obra e 
compará-lo com outras 
manifestações artísticas 
(música, pintura, escultura, 
cinema, etc.).  

autonomamente, explicar 
recursos expressivos utilizados 
na construção do sentido 
(enumeração, pleonasmo e 
hipérbole).  
  

com alguma autonomia,  
explicar recursos expressivos 
utilizados na construção do 
sentido (enumeração, 
pleonasmo e hipérbole).  

com ajuda sistemática,  
explicar recursos expressivos 
utilizados na construção do 
sentido (enumeração, 
pleonasmo e hipérbole).  

com ajuda sistemática e apenas 

parcialmente,   

explicar recursos expressivos 
utilizados na construção do 
sentido (enumeração, 
pleonasmo e hipérbole).  

não consegue explicar 
recursos expressivos 
utilizados na construção do 
sentido (enumeração, 
pleonasmo e hipérbole).  

autonomamente,   

exprimir ideias pessoais sobre 
textos lidos e ouvidos com 
recurso a suportes variados.  

com alguma autonomia,  
exprimir ideias pessoais sobre 
textos lidos e ouvidos com 
recurso a suportes variados.  

com ajuda sistemática,  
exprimir ideias pessoais sobre 
textos lidos e ouvidos com 
recurso a suportes variados.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, exprimir ideias 
pessoais sobre textos lidos e 
ouvidos com recurso a suportes 
variados.  
  

não consegue exprimir ideias 
pessoais sobre textos lidos e 
ouvidos com recurso a 
suportes variados.  

autonomamente,  desenvolver 
um projeto de leitura que 
integre objetivos pessoais do 
leitor e comparação de 
diferentes textos (obras 
escolhidas em contrato de 
leitura com o(a) professor(a).  

com alguma autonomia,  
desenvolver um projeto de 
leitura que integre objetivos 
pessoais do leitor e 
comparação de diferentes 
textos (obras escolhidas em 
contrato de leitura com o(a) 
professor(a).  

com ajuda sistemática,  
desenvolver um projeto de 
leitura que integre objetivos 
pessoais do leitor e 
comparação de diferentes 
textos (obras escolhidas em 
contrato de leitura com o(a) 
professor(a).  

com ajuda sistemática e apenas 

parcialmente,   

desenvolver um projeto de 
leitura que integre objetivos 
pessoais do leitor e comparação 
de diferentes textos (obras 
escolhidas em contrato de 
leitura com o(a) professor(a).  

não consegue desenvolver 
um projeto de leitura que 
integre objetivos pessoais do 
leitor e comparação de 
diferentes textos (obras 
escolhidas em contrato de 
leitura com o(a) professor(a).  
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 Desenvolvimento pessoal e autonomia  

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente,   
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como  
forma de superar dificuldades; - 
aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  
  

com alguma autonomia, - 
autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento; - solicitar ajuda 
e apoio na execução de 
tarefas como forma de 
superar  
dificuldades;  
- aplicar e avaliar 
estratégias adequadas aos 
objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática, - 
autoavaliar-se em diferentes 
situações reconhecendo 
aspetos a melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; - 
aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

não consegue  - 
autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos 
a melhorar;  
- reconhecer a 
importância da 
aprendizagem para o seu 
processo de crescimento;  
- solicitar ajuda e 
apoio na execução de tarefas 
como forma de superar  
dificuldades;  
- aplicar e avaliar 
estratégias adequadas aos 
objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em 
relação ao desempenho das 
tarefas propostas e 
superação de dificuldades de 
forma a promover a 
autoestima.  
  

 Relacionamento interpessoal  

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  
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autonomamente,   
- adequar 
comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, 
colaboração e competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

com alguma autonomia,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

com ajuda sistemática,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,   
- adequar 
comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, 
colaboração e competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para  

não consegue  
- adequar comportamentos 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição;  
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para 
comunicar presencialmente 
e em rede;   

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de 
estar, olhar e participar na 
sociedade.  

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de 
vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e 
participar na sociedade.  

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de 
estar, olhar e participar na 
sociedade.  

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de 
vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e 
participar na sociedade.  
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DOMÍNIO – ESCRITA  

O aluno é capaz de,  O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente, elaborar 
textos que cumpram objetivos 
explícitos quanto ao 
destinatário e à finalidade  
(informativa ou  
argumentativa) no âmbito de 
géneros como: resumo, 
exposição, opinião, 
comentário, biografia e 
resposta a questões de leitura.  

com alguma autonomia, 
elaborar textos que cumpram 
objetivos explícitos quanto ao 
destinatário e à finalidade  
(informativa ou  
argumentativa) no âmbito de 
géneros como: resumo, 
exposição, opinião, 
comentário, biografia e 
resposta a questões de 
leitura.  

com ajuda sistemática, 
elaborar textos que cumpram 
objetivos explícitos quanto ao 
destinatário e à finalidade  
(informativa ou  
argumentativa) no âmbito de 
géneros como: resumo, 
exposição, opinião, 
comentário, biografia e 
resposta a questões de 
leitura.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, elaborar textos 
que cumpram objetivos 
explícitos quanto ao 
destinatário e à finalidade 
(informativa ou argumentativa) 
no âmbito de géneros como: 
resumo, exposição, opinião, 
comentário, biografia e 
resposta a questões de leitura.  

não consegue elaborar textos 
que cumpram objetivos 
explícitos quanto ao 
destinatário e à finalidade  
(informativa ou  
argumentativa) no âmbito de 
géneros como: resumo, 
exposição, opinião, 
comentário, biografia e 
resposta a questões de 
leitura.  

autonomamente, planificar a 
escrita de textos com 
finalidades informativas, 
assegurando distribuição de 
informação por parágrafos.  

com alguma autonomia,  
planificar a escrita de textos 
com finalidades informativas, 
assegurando distribuição de 
informação por parágrafos.  

com ajuda sistemática, 
planificar a escrita de textos 
com finalidades informativas, 
assegurando distribuição de 
informação por parágrafos.  
  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, planificar a 
escrita de textos com 
finalidades informativas, 
assegurando distribuição de 
informação por parágrafos.  

não consegue planificar a 
escrita de textos com 
finalidades informativas, 
assegurando distribuição de 
informação por parágrafos.  

autonomamente, ordenar e 
hierarquizar a informação, 
tendo em vista a continuidade 
de sentido, a progressão 
temática e a coerência global 
do texto.  

com alguma autonomia, 
ordenar e hierarquizar a 
informação, tendo em vista a 
continuidade de sentido, a 
progressão temática e a 
coerência global do texto.  

com ajuda sistemática, 
ordenar e hierarquizar a 
informação, tendo em vista a 
continuidade de sentido, a 
progressão temática e a 
coerência global do texto.  
  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, ordenar e 
hierarquizar a informação, 
tendo em vista a continuidade 
de sentido, a progressão 
temática e a coerência global 
do texto.  

não consegue ordenar e 
hierarquizar a informação, 
tendo em vista a continuidade 
de sentido, a progressão 
temática e a coerência global 
do texto.  
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autonomamente, redigir textos 
com processos lexicais e 
gramaticais de correferência e 
de conexão interfrásica mais 
complexos com adequada 
introdução de novas 
informações, evitando 
repetições e contradições.  

com alguma autonomia, 
ordenar e hierarquizar a 
informação, tendo em vista a 
continuidade de sentido, a 
progressão temática e a 
coerência global do texto.  
  

com ajuda sistemática, 
ordenar e hierarquizar a 
informação, tendo em vista a 
continuidade de sentido, a 
progressão temática e a 
coerência global do texto.  
  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, ordenar e 
hierarquizar a informação, 
tendo em vista a continuidade 
de sentido, a progressão 
temática e a coerência global 
do texto.  
  

não consegue ordenar e 
hierarquizar a informação, 
tendo em vista a continuidade 
de sentido, a progressão 
temática e a coerência global 
do texto.  

autonomamente, escrever com 
propriedade vocabular e com 
respeito pelas regras de 
ortografia e de pontuação.  

com alguma autonomia, 
escrever com propriedade 
vocabular e com respeito 
pelas regras de ortografia e de 
pontuação.  
  

com ajuda sistemática, 
escrever com propriedade 
vocabular e com respeito 
pelas regras de ortografia e de 
pontuação.  
  

com ajuda sistemática e 
apenas parcialmente, escrever 
com propriedade vocabular e 
com respeito pelas regras de 
ortografia e de pontuação.  
  

não consegue escrever com 
propriedade vocabular e com 
respeito pelas regras de 
ortografia e de pontuação.  

autonomamente, avaliar a 
correção do texto escrito 
individualmente e com 
discussão de diversos pontos 
de vista.  

com alguma autonomia, 
avaliar a correção do texto 
escrito individualmente e com 
discussão de diversos pontos 
de vista.  

com ajuda sistemática, avaliar 
a correção do texto escrito 
individualmente e com 
discussão de diversos pontos 
de vista.  

com ajuda sistemática e 
apenas parcialmente, avaliar a 
correção do texto escrito 
individualmente e com 
discussão de diversos pontos 
de vista.  

não consegue avaliar a 
correção do texto escrito 
individualmente e com 
discussão de diversos pontos 
de vista.  
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 Desenvolvimento pessoal e autonomia  

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente,   
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  
  

com alguma autonomia,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática, - 
autoavaliar-se em diferentes 
situações reconhecendo 
aspetos a melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; - 
aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

não consegue  - 
autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da 
aprendizagem para o seu 
processo de crescimento; - 
solicitar ajuda e apoio na 
execução de tarefas como 
forma de superar  
dificuldades;  
- aplicar e avaliar 
estratégias adequadas aos 
objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em 
relação ao desempenho das 
tarefas propostas e 
superação de dificuldades de 
forma a promover a 
autoestima.  
  

 Relacionamento interpessoal  

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  
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autonomamente,   
- adequar 
comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para  

com alguma autonomia,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para  

com ajuda sistemática,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,   
- adequar 
comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, 
colaboração e competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para  

não consegue  
- adequar comportamentos 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição;  - 
trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para  

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de 
estar, olhar e participar na 
sociedade.  

comunicar presencialmente 
e em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade 
e argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de 
vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e 
participar na sociedade.  
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DOMÍNIO – GRAMÁTICA  

O aluno é capaz de,  O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente, identificar 
diferentes classes 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.  

com alguma autonomia,  
identificar diferentes classes 
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.  

com ajuda sistemática,  
identificar diferentes classes 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.  

com ajuda sistemática e apenas 

parcialmente,   

identificar diferentes classes 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.  

não consegue   

identificar diferentes classes 
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.  

autonomamente, conjugar 
verbos regulares e irregulares 
em todos os tempos e modos.  
  

com alguma autonomia,  
conjugar verbos regulares e 
irregulares em todos os 
tempos e modos.  

com ajuda sistemática,  
conjugar verbos regulares e 
irregulares em todos os tempos 
e modos.  

com ajuda sistemática e apenas 

parcialmente,   

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

não consegue   

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

autonomamente, utilizar 
corretamente o pronome 
pessoal átono (verbos 
antecedidos de determinados 
pronomes e advérbios).  

com alguma autonomia, 
utilizar corretamente o 
pronome pessoal átono 
(verbos antecedidos de 
determinados pronomes e 
advérbios).  

com ajuda sistemática, utilizar 
corretamente o pronome 
pessoal átono (verbos 
antecedidos de determinados 
pronomes e advérbios).  

com ajuda sistemática e 
apenas parcialmente,  utilizar 
corretamente o pronome 
pessoal átono (verbos 
antecedidos de determinados 
pronomes e advérbios).  

não consegue utilizar 
corretamente o pronome 
pessoal átono (verbos 
antecedidos de 
determinados pronomes e 
advérbios).  

autonomamente,  empregar 
corretamente o modo 
conjuntivo em contextos de 
uso obrigatório em frases 
complexas.  

com alguma autonomia,  
empregar corretamente o 
modo conjuntivo em 
contextos de uso obrigatório 
em frases complexas.  

com ajuda sistemática,  
empregar corretamente o 
modo conjuntivo em contextos 
de uso obrigatório em frases 
complexas.  

com ajuda sistemática e apenas 

parcialmente,   

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

não consegue  empregar 
corretamente o modo 
conjuntivo em contextos de 
uso obrigatório em frases 
complexas.  
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autonomamente,   

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

com alguma autonomia,  
identificar a função sintática 
de modificador (de nome e de 
verbo).  

com ajuda sistemática,  
identificar a função sintática de 
modificador (de nome e de 
verbo).  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, identificar a  

não consegue   

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

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

 

autonomamente,  classificar 
orações subordinadas: 
adverbiais finais, 
condicionais; substantivas 
completivas (selecionadas por 
verbo) e adjetivas relativas 
(restritiva e explicativa).  

com alguma autonomia,  
classificar orações 
subordinadas: adverbiais 
finais, condicionais; 
substantivas completivas 
(selecionadas por verbo) e 
adjetivas relativas (restritiva e 
explicativa).  

com ajuda sistemática,  

classificar orações  

subordinadas: adverbiais finais, 
condicionais; substantivas 
completivas (selecionadas por 
verbo) e adjetivas relativas 
(restritiva e explicativa).  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, classificar orações 
subordinadas: adverbiais finais, 
condicionais; substantivas 
completivas (selecionadas por 
verbo) e adjetivas relativas 
(restritiva e explicativa).  

não consegue  classificar 
orações subordinadas: 
adverbiais finais, 
condicionais; substantivas 
completivas (selecionadas 
por verbo) e adjetivas 
relativas (restritiva e 
explicativa).  

autonomamente, distinguir os 
processos de derivação e de 
composição na formação 
regular de palavras.  

com alguma autonomia, 
distinguir os processos de 
derivação e de composição na 
formação regular de palavras.  

com ajuda sistemática, 
distinguir os processos de 
derivação e de composição na 
formação regular de palavras.  

com ajuda sistemática e apenas 

parcialmente,   

distinguir os processos de 
derivação e de composição na 
formação regular de palavras.  

não consegue distinguir os 
processos de derivação e de 
composição na formação 
regular de palavras.  

autonomamente,   

reconhecer traços da variação 
da língua portuguesa de 
natureza geográfica.  

com alguma autonomia,  
reconhecer traços da variação 
da língua portuguesa de 
natureza geográfica.  

com ajuda sistemática,  
reconhecer traços da variação 
da língua portuguesa de 
natureza geográfica.  

com ajuda sistemática e apenas 

parcialmente,   

reconhecer traços da variação 
da língua portuguesa de 
natureza geográfica.  

não consegue  reconhecer 
traços da variação da 
língua portuguesa de 
natureza geográfica.  

autonomamente,  explicar 
sinais de pontuação em 
função da construção da 
frase.  

com alguma autonomia,  
explicar sinais de pontuação 
em função da construção da 
frase.  

com ajuda sistemática,  
explicar sinais de pontuação 
em função da construção da 
frase.  

com ajuda sistemática e apenas 

parcialmente,   

explicar sinais de pontuação em 
função da construção da frase.  

não consegue   

explicar sinais de pontuação 
em função da construção da 
frase.  
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 Desenvolvimento pessoal e autonomia  
  

 

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente,   
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  
  

com alguma autonomia,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática, - 
autoavaliar-se em diferentes 
situações reconhecendo 
aspetos a melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como  
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; - 
aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

não consegue  - 
autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos 
a melhorar;  
- reconhecer a 
importância da 
aprendizagem para o seu 
processo de crescimento;  
- solicitar ajuda e 
apoio na execução de tarefas 
como forma de superar  
dificuldades;  
- aplicar e avaliar 
estratégias adequadas aos 
objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em 
relação ao desempenho das 
tarefas propostas e 
superação de dificuldades de 
forma a promover a 
autoestima.  
  

 Relacionamento interpessoal   

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  
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autonomamente,   
- adequar 
comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para  

com alguma autonomia,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição;   
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para  

com ajuda sistemática,  - 
adequar comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,   
- adequar comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   

não consegue  
- adequar comportamentos 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição;  
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para  

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de 
estar, olhar e participar na 
sociedade.  

comunicar presencialmente e 
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de 
vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e 
participar na sociedade.  
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8.º ano  

  DOMÍNIO - ORALIDADE   

  Compreensão oral   

O aluno é capaz de,    O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente,  
compreender o(s) tema(s) e as 
ideias centrais do texto, 
relacionando as informações 
expressas com o contexto e 
com o objetivo (expor, 
informar, explicar, persuadir).  

com alguma autonomia, 
compreender o(s) tema(s) e as 
ideias centrais do texto, 
relacionando as informações 
expressas com o contexto e 
com o objetivo (expor, 
informar, explicar, persuadir).  

com ajuda sistemática, 
compreender o(s) tema(s) e as 
ideias centrais do texto, 
relacionando as informações 
expressas com o contexto e 
com o objetivo (expor, 
informar, explicar, persuadir).  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, compreender o(s) 
tema(s) e as ideias centrais do 
texto, relacionando as 
informações expressas com o 
contexto e com o objetivo 
(expor, informar, explicar, 
persuadir).  

não consegue compreender 
o(s) tema(s) e as ideias 
centrais do texto,  
relacionando as informações 
expressas com o contexto e 
com o objetivo (expor, 
informar, explicar, 
persuadir).  
  

autonomamente, explicar 
sentidos figurados e 
contextuais com base em 
inferências.  

com alguma autonomia, 
explicar sentidos figurados e 
contextuais com base em 
inferências.  

com ajuda sistemática, 
explicar sentidos figurados e 
contextuais com base em 
inferências.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, explicar sentidos 
figurados e contextuais com 
base em inferências.  

não consegue explicar 
sentidos figurados e 
contextuais com base em 
inferências.  
  

autonomamente, avaliar 
argumentos quanto à validade 
e adequação  aos objetivos 
comunicativos.  

com alguma autonomia, 

avaliar argumentos quanto à 

validade e adequação aos 

objetivos comunicativos.   

  

com ajuda sistemática, avaliar 

argumentos quanto à validade 

e adequação aos objetivos 

comunicativos.   

  

com ajuda sistemática e apenas 

parcialmente, avaliar 

argumentos quanto à validade 

e adequação aos objetivos 

comunicativos.   

  

não consegue avaliar 

argumentos quanto à 

validade e adequação aos 

objetivos comunicativos.   

  

autonomamente, sintetizar a 
informação recebida.  

com alguma autonomia, 
sintetizar a informação 
recebida.  

com ajuda sistemática, 
sintetizar a informação 
recebida.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, sintetizar a 
informação recebida.  
  

não consegue sintetizar a 
informação recebida.  
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Expressão oral  
O aluno é capaz de,  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente, fazer 
exposições orais para 
apresentação de temas, ideias 
e opiniões.   

com alguma autonomia, fazer 
exposições orais para 
apresentação de temas, ideias 
e opiniões.   

com ajuda sistemática, fazer 
exposições orais para 
apresentação de temas, ideias 
e opiniões.   

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, fazer exposições 
orais para apresentação de 
temas, ideias e opiniões.   

não consegue fazer 
exposições orais para 
apresentação de temas, 
ideias e opiniões.   

autonomamente, planificar e 
avaliar o texto oral, tendo em 
conta a intenção comunicativa 
e o género textual  
(expor/informar, explicar, 

argumentar),  individualmente 

e/ou com discussão de 

diversos pontos de vista.  

  

com alguma autonomia,  
planificar e avaliar o texto oral, 
tendo em conta a intenção 
comunicativa e o género 
textual  
(expor/informar, explicar, 

argumentar),  individualmente 

e/ou com discussão de 

diversos pontos de vista.  

  

com ajuda sistemática, 

planificar e avaliar o texto oral, 

tendo em conta a intenção 

comunicativa e o género 

textual  

(expor/informar, explicar, 

argumentar),  individualmente 

e/ou com discussão de 

diversos pontos de vista.  

  

com ajuda sistemática e apenas 

parcialmente, planificar e 

avaliar o texto oral, tendo em 

conta a intenção comunicativa e 

o género textual  

(expor/informar, explicar, 
argumentar),  individualmente 
e/ou com discussão de diversos 
pontos de vista.  

não consegue planificar e 
avaliar o texto oral, tendo em 
conta a intenção 
comunicativa e o género 
textual (expor/informar, 
explicar, argumentar),  
individualmente e/ou com 
discussão de diversos pontos 
de vista.  

autonomamente, produzir um 

discurso oral com vocabulário 

e recursos gramaticais  

diversificados   
(coordenação e subordinação; 
anáfora; conectores frásicos e 
marcadores discursivos).  

com alguma autonomia, 
produzir um discurso oral com 
vocabulário e recursos 
gramaticais diversificados  
(coordenação e subordinação; 
anáfora; conectores frásicos e 
marcadores discursivos).  

com ajuda sistemática, 
produzir um discurso oral com 
vocabulário e recursos 
gramaticais diversificados  
(coordenação e subordinação; 
anáfora; conectores frásicos e 
marcadores discursivos).  

com ajuda sistemática e apenas 

parcialmente, produzir um 

discurso oral com vocabulário e 

recursos gramaticais 

diversificados   

(coordenação e subordinação; 
anáfora; conectores frásicos e 
marcadores discursivos).  

não consegue produzir um 

discurso oral com 

vocabulário e recursos 

gramaticais diversificados   

(coordenação e 
subordinação; anáfora; 
conectores frásicos e 
marcadores discursivos).  
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autonomamente, usar 
recursos verbais e não verbais 
com fluência e correção 
(apresentação eletrónica, 
Web).  

com alguma autonomia, usar 
recursos verbais e não verbais 
com fluência e correção 
(apresentação eletrónica, 
Web).  

com ajuda sistemática, usar 
recursos verbais e não verbais 
com fluência e correção 
(apresentação eletrónica, 
Web).  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, usar recursos 
verbais e não verbais com 
fluência e correção  
(apresentação eletrónica, Web).  

Não consegue usar recursos 

verbais e não verbais com 

fluência e correção 

(apresentação eletrónica, 

Web).  

  

  

    

  

 Desenvolvimento pessoal e autonomia  

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente,   
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  
 

com alguma autonomia,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática, - 
autoavaliar-se em diferentes 
situações reconhecendo 
aspetos a melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; - 
aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

não consegue  - 
autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos 
a melhorar;  
- reconhecer a 
importância da 
aprendizagem para o seu 
processo de crescimento;  
- solicitar ajuda e 
apoio na execução de tarefas 
como forma de superar  
dificuldades;  
- aplicar e avaliar 
estratégias adequadas aos 
objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em 
relação ao desempenho das 
tarefas propostas e 
superação de dificuldades de 
forma a promover a 
autoestima.  
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 Relacionamento interpessoal  
O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente,   
- adequar 
comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para  

com alguma autonomia,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para  

com ajuda sistemática,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,   
- adequar 
comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, 
colaboração e competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para  

não consegue  
- adequar comportamentos 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição;  
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para  

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de 
estar, olhar e participar na 
sociedade.  

comunicar presencialmente 
e em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade 
e argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de 
vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e 
participar na sociedade.  
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    DOMÍNIO - LEITURA   

O aluno é capaz de,     O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente, ler em 

suportes variados textos dos 

géneros seguintes: 

(auto)biografia, diário, 

memórias; reportagem, 

comentário; texto de opinião.   

  

com alguma autonomia, ler em 
suportes variados textos dos 
géneros seguintes: 
(auto)biografia, diário, 
memórias; reportagem, 
comentário; texto de opinião.  

com ajuda sistemática, ler em 
suportes variados textos dos 
géneros seguintes: 
(auto)biografia, diário, 
memórias; reportagem, 
comentário; texto de opinião.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, ler em suportes 
variados textos dos géneros 
seguintes: (auto)biografia, 
diário, memórias; reportagem, 
comentário; texto de opinião.  

não consegue ler em 
suportes variados textos dos 
géneros seguintes: 
(auto)biografia, diário, 
memórias; reportagem, 
comentário; texto de opinião.  

autonomamente, reconhecer a 
organização discursiva de 
cartas de apresentação.    

com alguma autonomia, 
reconhecer a organização 
discursiva de cartas de 
apresentação.    

com ajuda sistemática, 
reconhecer a organização 
discursiva de cartas de 
apresentação.    

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, reconhecer a 
organização discursiva de cartas 
de apresentação.    

não consegue reconhecer a 
organização discursiva de 
cartas de apresentação.    

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

com alguma autonomia,  
realizar leitura em voz alta, 
silenciosa e autónoma, não 
contínua e de pesquisa.  
  

com ajuda sistemática, realizar 
leitura em voz alta, silenciosa 
e autónoma, não contínua e 
de pesquisa.  
  

com ajuda sistemática e apenas 

parcialmente,   

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

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

autonomamente, explicitar o 
sentido global de um texto, 
com base em inferências, 
devidamente justificadas.  

com alguma autonomia,  
explicitar o sentido global de 
um texto, com base em 
inferências, devidamente 
justificadas.  

com ajuda sistemática, 
explicitar o sentido global de 
um texto, com base em 
inferências, devidamente 
justificadas.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, explicitar o 
sentido global de um texto, com 
base em inferências, 
devidamente justificadas.  

não consegue explicitar o 
sentido global de um texto, 
com base em inferências, 
devidamente justificadas.  

autonomamente, reconhecer a 
forma como o texto está 
estruturado (diferentes partes 
e subpartes).    

com alguma autonomia, 
reconhecer a forma como o 
texto está estruturado 
(diferentes partes e subpartes).  

com ajuda sistemática, 
reconhecer a forma como o 
texto está estruturado 
(diferentes partes e subpartes).    

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
reconhecer a forma como o 
texto está estruturado  
(diferentes partes e subpartes).    

não consegue  
reconhecer a forma como o 
texto está estruturado 
(diferentes partes e 
subpartes).    
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 Desenvolvimento pessoal e autonomia  

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente,   
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  
  

com alguma autonomia,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática, - 
autoavaliar-se em diferentes 
situações reconhecendo 
aspetos a melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; - 
aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

não consegue  - 
autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da 
aprendizagem para o seu 
processo de crescimento; - 
solicitar ajuda e apoio na 
execução de tarefas como 
forma de superar  
dificuldades;  
- aplicar e avaliar 
estratégias adequadas aos 
objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em 
relação ao desempenho das 
tarefas propostas e 
superação de dificuldades de 
forma a promover a 
autoestima.  
  

 Relacionamento interpessoal  

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  
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autonomamente,   
- adequar 
comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

com alguma autonomia,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

com ajuda sistemática,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,   
- adequar 
comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, 
colaboração e competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para  

não consegue  
- adequar comportamentos 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição;  - 
trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para 
comunicar presencialmente 
e em rede;   

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de 
estar, olhar e participar na 
sociedade.  

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de 
vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e 
participar na sociedade.  

  
     



 

  29  

 

   DOMÍNIO – EDUCAÇÃO LITERÁRIA  

O aluno é capaz de,  O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente, ler 
integralmente obras literárias 
narrativas, líricas e dramáticas 
(no mínimo, nove poemas de 
sete autores diferentes, duas 
narrativas de autores de 
língua portuguesa e um texto 
dramático).  
   

com alguma autonomia, ler 
integralmente obras literárias 
narrativas, líricas e dramáticas 
(no mínimo, nove poemas de 
sete autores diferentes, duas 
narrativas de autores de 
língua portuguesa e um texto 
dramático).  
   

com ajuda sistemática, ler 
integralmente obras literárias 
narrativas, líricas e dramáticas 
(no mínimo, nove poemas de 
sete autores diferentes, duas 
narrativas de autores de 
língua portuguesa e um texto 
dramático).  
   

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, ler integralmente 
obras literárias narrativas, líricas 
e dramáticas (no mínimo, nove 
poemas de sete autores 
diferentes, duas narrativas de 
autores de língua portuguesa e 
um texto dramático).  

não consegue ler  
integralmente obras 
literárias narrativas, líricas e 
dramáticas (no mínimo, nove 
poemas de sete autores 
diferentes, duas narrativas 
de autores de língua 
portuguesa e um texto 
dramático).  

autonomamente, interpretar o 
texto em função do seu modo 
literário, com base na análise 
da representação dos temas, 
das experiências e dos valores.  
   

com alguma autonomia,  
interpretar o texto em função 
do seu modo literário, com 
base na análise da 
representação dos temas, das 
experiências e dos valores.  

com ajuda sistemática, 
interpretar o texto em função 
do seu modo literário, com 
base na análise da  
representação dos temas, das 
experiências e dos valores.  
   

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  interpretar o 
texto em função do seu modo 
literário, com base na análise 
da representação dos temas, 
das experiências e dos valores.  

não consegue interpretar o 
texto em função do seu 
modo literário, com base na 
análise da representação dos 
temas, das experiências e 
dos valores.  

autonomamente, identificar 
marcas formais do texto 
poético: estrofe, rima, 
esquema rimático e métrica.  
   

com alguma autonomia, 
identificar marcas formais do 
texto poético: estrofe, rima, 
esquema rimático e métrica.  

com ajuda sistemática,  
identificar marcas formais do 
texto poético: estrofe, rima, 
esquema rimático e métrica.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, identificar marcas 
formais do texto poético:  
estrofe, rima, esquema rimático 
e métrica.  

não consegue identificar 
marcas formais do texto 
poético: estrofe, rima, 
esquema rimático e métrica.  

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

com alguma autonomia, 
reconhecer, na organização do 
texto dramático, ato, cena, 
fala e indicações cénicas.  
   

com ajuda sistemática, 
reconhecer, na organização do 
texto dramático, ato, cena, 
fala e indicações cénicas.  
   

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, reconhecer, na 
organização do texto dramático, 
ato, cena, fala e indicações 
cénicas.  

não consegue reconhecer, na 
organização do texto 
dramático, ato, cena, fala e 
indicações cénicas.  
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autonomamente, 
compreender a utilização de 
recursos expressivos na 
construção de sentido do 
texto (designadamente a 
antítese).  

com alguma autonomia, 
compreender a utilização de 
recursos expressivos na 
construção de sentido do 
texto (designadamente a 
antítese).  
   

com ajuda sistemática, 
compreender a utilização de 
recursos expressivos na 
construção de sentido do 
texto (designadamente a 
antítese).  
  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, compreender a 
utilização de recursos 
expressivos na construção de 
sentido do texto  
(designadamente a antítese).  

não consegue compreender 
a utilização de recursos 
expressivos na construção de 
sentido do texto  
(designadamente a antítese).  

autonomamente, exprimir 
opiniões e problematizar 
sentidos como reação pessoal 
à audição ou à leitura de um 
texto ou obra.  

com alguma autonomia, 
exprimir opiniões e 
problematizar sentidos como 
reação pessoal à audição ou à 
leitura de um texto ou obra.  

com ajuda sistemática, 
exprimir opiniões e 
problematizar sentidos como 
reação pessoal à audição ou à 
leitura de um texto ou obra.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, exprimir opiniões 
e problematizar sentidos como 
reação pessoal à audição ou à 
leitura de um texto ou obra.  

não consegue exprimir 
opiniões e problematizar 
sentidos como reação 
pessoal à audição ou à 
leitura de um texto ou obra.  

autonomamente, desenvolver 
um projeto de leitura que 
revele um percurso pessoal de 
leitor (obras escolhidas em 
contrato de leitura com o(a) 
professor(a).  

com alguma autonomia, 
desenvolver um projeto de 
leitura que revele um percurso 
pessoal de leitor (obras 
escolhidas em contrato de 
leitura com o(a) professor(a).  

com ajuda sistemática, 
desenvolver um projeto de 
leitura que revele um percurso 
pessoal de leitor (obras 
escolhidas em contrato de 
leitura com o(a) professor(a).  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, desenvolver um 
projeto de leitura que revele um 
percurso pessoal de leitor 
(obras escolhidas em contrato 
de leitura com o(a) professor(a).  

não consegue desenvolver 
um projeto de leitura que 
revele um percurso pessoal 
de leitor (obras escolhidas 
em contrato de leitura com 
o(a) professor(a).  
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 Desenvolvimento pessoal e autonomia  

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente,   
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  
  

com alguma autonomia,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento; - solicitar ajuda e 
apoio na execução de tarefas 
como forma de superar 
dificuldades; - aplicar e avaliar 
estratégias adequadas aos 
objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática, - 
autoavaliar-se em diferentes 
situações reconhecendo 
aspetos a melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; - 
aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

não consegue  - 
autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos 
a melhorar;  
- reconhecer a 
importância da 
aprendizagem para o seu 
processo de crescimento;  
- solicitar ajuda e 
apoio na execução de tarefas 
como forma de superar  
dificuldades;  
- aplicar e avaliar 
estratégias adequadas aos 
objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em 
relação ao desempenho das 
tarefas propostas e 
superação de dificuldades de 
forma a promover a 
autoestima.  

 Relacionamento interpessoal  

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  
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autonomamente,   
- adequar 
comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

com alguma autonomia,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

com ajuda sistemática,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,   
- adequar 
comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, 
colaboração e competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

não consegue  
- adequar comportamentos 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição;  
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para 
comunicar presencialmente 
e em rede;   

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de 
estar, olhar e participar na 
sociedade.  

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de 
vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e 
participar na sociedade.  
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DOMÍNIO – ESCRITA  

O aluno é capaz de,  O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente, elaborar 
textos que cumpram objetivos 
explícitos quanto ao 
destinatário e à finalidade  
(informativa ou  
argumentativa) no âmbito de 
géneros como: diário, 
entrevista, comentário e 
resposta a questões de leitura.  

com alguma autonomia, 
elaborar textos que cumpram 
objetivos explícitos quanto ao 
destinatário e à finalidade  
(informativa ou  
argumentativa) no âmbito de 
géneros como: diário, 
entrevista, comentário e 
resposta a questões de leitura.  

com ajuda sistemática, elaborar 
textos que cumpram objetivos 
explícitos quanto ao 
destinatário e à finalidade  
(informativa ou  
argumentativa) no âmbito de 
géneros como: diário, 
entrevista, comentário e 
resposta a questões de leitura.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, elaborar textos que 
cumpram objetivos explícitos 
quanto ao destinatário e à 
finalidade (informativa ou 
argumentativa) no âmbito de 
géneros como: diário, entrevista, 
comentário e resposta a questões 
de leitura.  

não consegue elaborar textos 
que cumpram objetivos 
explícitos quanto ao 
destinatário e à finalidade  
(informativa ou 
argumentativa) no âmbito de 
géneros como: diário, 
entrevista, comentário e 
resposta a questões de 
leitura.  

autonomamente, planificar a 
escrita de textos com 
finalidades informativas, 
assegurando distribuição de 
informação por parágrafos, 
continuidade de sentido, 
progressão temática, coerência 
e coesão.  

com alguma autonomia,  
planificar a escrita de textos 
com finalidades informativas, 
assegurando distribuição de 
informação por parágrafos, 
continuidade de sentido, 
progressão temática, coerência 
e coesão.    

com ajuda sistemática, 
planificar a escrita de textos 
com finalidades informativas, 
assegurando distribuição de 
informação por parágrafos, 
continuidade de sentido, 
progressão temática, coerência 
e coesão.    

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
planificar a escrita de textos com 
finalidades informativas, 
assegurando distribuição de 
informação por parágrafos, 
continuidade de sentido, 
progressão temática, coerência e 
coesão.  

não consegue planificar a 
escrita de textos com 
finalidades informativas, 
assegurando distribuição de 
informação por parágrafos, 
continuidade de sentido, 
progressão temática, 
coerência e coesão.    

autonomamente, redigir textos 
coesos e coerentes, em que se 
confrontam ideias e pontos de 
vista e se toma uma posição 
sobre personagens, 
acontecimentos, situações e/ou 
enunciados.    

com alguma autonomia, redigir 
textos coesos e coerentes, em 
que se confrontam ideias e 
pontos de vista e se toma uma 
posição sobre personagens, 
acontecimentos, situações e/ou 
enunciados.  

com ajuda sistemática, redigir 
textos coesos e coerentes, em 
que se confrontam ideias e 
pontos de vista e se toma uma 
posição sobre personagens, 
acontecimentos, situações e/ou 
enunciados.    

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, redigir textos 
coesos e coerentes, em que se 
confrontam ideias e pontos de 
vista e se toma uma posição 
sobre personagens,  
acontecimentos, situações e/ou 
enunciados.  

não consegue redigir textos 
coesos e coerentes, em que se 
confrontam ideias e pontos de 
vista e se toma uma posição 
sobre personagens,  
acontecimentos, situações 
e/ou enunciados.  
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autonomamente, escrever com 
correção sintática, com 
vocabulário diversificado, com 
uso correto da ortografia e dos 
sinais de pontuação.    

com alguma autonomia, 
escrever com correção 
sintática, com vocabulário 
diversificado, com uso correto 
da ortografia e dos sinais de p 
ontuação.  

com ajuda sistemática, escrever 
com correção sintática, com 
vocabulário diversificado, com 
uso correto da ortografia e dos 
sinais de pontuação.    

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, escrever com 
correção sintática, com 
vocabulário diversificado, com 
uso correto da ortografia e dos 
sinais de pontuação.    

não consegue escrever com 
correção sintática, com 
vocabulário diversificado, com 
uso correto da ortografia e 
dos sinais de pontuação. 
   

autonomamente, reformular 
textos tendo em conta a 
adequação ao contexto e a 
correção linguística.  

com alguma autonomia, 
reformular textos tendo em 
conta a adequação ao contexto 
e a correção linguística.  

com ajuda sistemática, 
reformular textos tendo em 
conta a adequação ao contexto 
e a correção linguística.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, reformular textos 
tendo em conta a adequação ao 
contexto e a correção linguística.  

não consegue reformular 
textos tendo em conta a 
adequação ao contexto e a 
correção linguística.  
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 Desenvolvimento pessoal e autonomia   

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente,   
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  
  

com alguma autonomia,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática, - 
autoavaliar-se em diferentes 
situações reconhecendo 
aspetos a melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; - 
aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

não consegue  - 
autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos 
a melhorar;  
- reconhecer a 
importância da 
aprendizagem para o seu 
processo de crescimento;  
- solicitar ajuda e 
apoio na execução de tarefas 
como forma de superar  
dificuldades;  
- aplicar e avaliar 
estratégias adequadas aos 
objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em 
relação ao desempenho das 
tarefas propostas e 
superação de dificuldades de 
forma a promover a 
autoestima.  

  
Relacionamento interpessoal   

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  
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autonomamente,   
- adequar 
comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para  

com alguma autonomia,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para  

com ajuda sistemática,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,   
- adequar 
comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, 
colaboração e competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para  

não consegue  
- adequar comportamentos 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição;  
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para  

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de 
estar, olhar e participar na 
sociedade.  

comunicar presencialmente 
e em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade 
e argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de 
vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e 
participar na sociedade.  
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DOMÍNIO – GRAMÁTICA  

O aluno é capaz de,  O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente,  
distinguir as seguintes 
subclasses de palavras: 
quantificador universal e 
existencial.  

com alguma autonomia,  
distinguir as seguintes 
subclasses de palavras: 
quantificador universal e 
existencial.  

com ajuda sistemática,  
distinguir as seguintes 
subclasses de palavras: 
quantificador universal e 
existencial.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  distinguir as 
seguintes subclasses de 
palavras: quantificador 
universal e existencial.    

não consegue distinguir as 
seguintes subclasses de 
palavras: quantificador 
universal e existencial.  

autonomamente, distinguir na 
classe da conjunção e locução 
conjuncional subordinativa as 
seguintes subclasses:  
comparativa, consecutiva, 
concessiva.  

com alguma autonomia, 
distinguir na classe da 
conjunção e locução 
conjuncional subordinativa as 
seguintes subclasses:  
comparativa, consecutiva, 
concessiva.  

com ajuda sistemática, 
distinguir na classe da 
conjunção e locução 
conjuncional subordinativa as 
seguintes subclasses: 
comparativa, consecutiva, 
concessiva.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, distinguir na 
classe da conjunção e locução 
conjuncional subordinativa as 
seguintes subclasses:  
comparativa, consecutiva, 
concessiva.    

não consegue distinguir na 
classe da conjunção e locução 
conjuncional subordinativa as 
seguintes subclasses:  
comparativa, consecutiva, 
concessiva.  

autonomamente, empregar 
corretamente o modo 
conjuntivo em contextos de 
uso obrigatório em frases 
complexas.  

com alguma autonomia, 
empregar corretamente o 
modo conjuntivo em contextos 
de uso obrigatório em frases 
complexas.  

com ajuda sistemática, 
empregar corretamente o 
modo conjuntivo em 
contextos de uso obrigatório 
em frases complexas.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, empregar 
corretamente o modo 
conjuntivo em contextos de uso 
obrigatório em frases 
complexas.  

não consegue empregar 
corretamente o modo 
conjuntivo em contextos de 
uso obrigatório em frases 
complexas.  

   

autonomamente, distinguir 
funções sintáticas: predicativo 
do complemento direto.  

com alguma autonomia, 
distinguir funções sintáticas: 
predicativo do complemento 
direto.    

com ajuda sistemática, 
distinguir funções sintáticas: 
predicativo do complemento 
direto.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, distinguir funções 
sintáticas: predicativo do 
complemento direto.  

não consegue distinguir 
funções sintáticas: predicativo 
do complemento direto.  

autonomamente, distinguir 
subordinação adverbial de 
subordinação adjetival e de 
subordinação substantiva.  

com alguma autonomia, 
distinguir subordinação 
adverbial de subordinação 
adjetival e de subordinação 
substantiva.    

com ajuda sistemática, 
distinguir subordinação 
adverbial de subordinação 
adjetival e de subordinação 
substantiva.    

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, distinguir 
subordinação adverbial de 
subordinação adjetival e de 
subordinação substantiva.    

não consegue distinguir 
subordinação adverbial de 
subordinação adjetival e de 
subordinação substantiva. 
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autonomamente, explicar a 
função sintática da oração 
substantiva completiva 
selecionada pelo verbo. 
   

com alguma autonomia, 
explicar a função sintática da 
oração substantiva completiva 
selecionada pelo verbo. 
   

com ajuda sistemática, 
explicar a função sintática da 
oração substantiva 
completiva selecionada pelo 
verbo.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, explicar a função 
sintática da oração substantiva 
completiva selecionada pelo 
verbo.    

não consegue explicar a função 
sintática da oração substantiva 
completiva selecionada pelo 
verbo.  

autonomamente, classificar 
orações subordinadas 
comparativas, consecutivas e 
concessivas.  

com alguma autonomia, 
classificar orações 
subordinadas comparativas, 
consecutivas e concessivas. 
   

com ajuda sistemática, 
classificar orações 
subordinadas comparativas, 
consecutivas e concessivas. 
   

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, classificar orações 
subordinadas comparativas, 
consecutivas e concessivas.  

não consegue classificar 
orações subordinadas 
comparativas, consecutivas e 
concessivas.    

autonomamente, analisar 
relações de sentido entre 
palavras.  

com alguma autonomia, 
analisar relações de sentido 
entre palavras.    

com ajuda sistemática, 
analisar relações de sentido 
entre palavras.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, analisar relações 
de sentido entre palavras.  

não consegue analisar 
relações de sentido entre 
palavras.  

autonomamente, reconhecer 
traços da variação da língua 
portuguesa de natureza social.  

com alguma autonomia, 
reconhecer traços da variação 
da língua portuguesa de 
natureza social.  

com ajuda sistemática, 
reconhecer traços da 
variação da língua 
portuguesa de natureza 
social.    

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, reconhecer traços 
da variação da língua 
portuguesa de natureza social.  

não consegue reconhecer 
traços da variação da língua 
portuguesa de natureza social.  

autonomamente, empregar 
formas linguísticas adequadas 
à expressão de opinião e à 
assunção de compromissos.  

com alguma autonomia, 
empregar formas linguísticas 
adequadas à expressão de 
opinião e à assunção de 
compromissos.    

com ajuda sistemática, 
empregar formas linguísticas 
adequadas à expressão de 
opinião e à assunção de 
compromissos.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, empregar formas 
linguísticas adequadas à 
expressão de opinião e à 
assunção de compromissos.  

não consegue empregar 
formas linguísticas adequadas 
à expressão de opinião e à 
assunção de compromissos.  
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 Desenvolvimento pessoal e autonomia  

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente,   
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  
  

com alguma autonomia,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática, - 
autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da 
aprendizagem para o seu 
processo de crescimento;  
- solicitar ajuda e 
apoio na execução de tarefas 
como forma de superar  
dificuldades;  
- aplicar e avaliar 
estratégias adequadas aos 
objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em 
relação ao desempenho das 
tarefas propostas e 
superação de dificuldades de 
forma a promover a 
autoestima.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio na 
execução de tarefas como forma 
de superar dificuldades; - aplicar 
e avaliar estratégias adequadas 
aos objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

não consegue   
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

 Relacionamento interpessoal  

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  
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autonomamente,   
- adequar 
comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

com alguma autonomia,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

com ajuda sistemática,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição;  
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para 
comunicar presencialmente 
e em rede;   

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,   
- adequar 
comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, 
colaboração e competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

não consegue  
- adequar 
comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade 
e argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de 
vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e 
participar na sociedade.  

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de 
estar, olhar e participar na 
sociedade.  

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  
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9.º ano DOMÍNIO – ORALIDADE  
  

  Compreensão oral    

O aluno é capaz de,     O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

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

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

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

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, analisar a 
organização de um texto oral 
tendo em conta o género 
(diálogo argumentativo, 
exposição e debate) e o objetivo 
comunicativo.  

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

autonomamente, avaliar 
argumentos quanto à validade, 
à força  
argumentativa e à adequação 
aos objetivos comunicativos.  

com alguma autonomia, 
avaliar argumentos quanto à 
validade, à força 
argumentativa e à 
adequação aos objetivos 
comunicativos.  

com ajuda sistemática, avaliar 
argumentos quanto à 
validade, à força  
argumentativa e à adequação 
aos objetivos comunicativos.  

com ajuda sistemática e apenas  
parcialmente, avaliar 
argumentos quanto à validade, 
à força argumentativa e à 
adequação aos objetivos 
comunicativos.  

não consegue avaliar 
argumentos quanto à validade, 
à força  
argumentativa e à adequação 
aos objetivos comunicativos.  

  Expressão oral    

O aluno é capaz de,     O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

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

com alguma autonomia, 
fazer exposições orais para 
apresentação de temas, 
ideias, opiniões e 
apreciações críticas.  

com ajuda sistemática, fazer 
exposições orais para 
apresentação de temas, 
ideias, opiniões e apreciações 
críticas.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, fazer exposições 
orais para apresentação de 
temas, ideias, opiniões e 
apreciações críticas.  

não consegue fazer exposições 
orais para apresentação de 
temas, ideias, opiniões e 
apreciações críticas.  

autonomamente, intervir em 
debates com sistematização de 
informação e contributos 
pertinentes.  

com alguma autonomia, 
intervir em debates com 
sistematização de informação 
e contributos pertinentes.  

com ajuda sistemática, intervir 
em debates com  
sistematização de informação 
e contributos pertinentes.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, intervir em 
debates com sistematização de 
informação e contributos 
pertinentes.  

não consegue intervir em 
debates com sistematização de 
informação e contributos 
pertinentes.  
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autonomamente, argumentar 
para defender e/ou refutar 
posições, conclusões ou 
propostas, em situações de  

com alguma autonomia, 
argumentar para defender 
e/ou refutar posições, 
conclusões ou propostas, em  

com ajuda sistemática, 
argumentar para defender 
e/ou refutar posições, 
conclusões ou propostas, em  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, argumentar para 
defender e/ou refutar posições, 
conclusões ou propostas, em  

não consegue argumentar para 
defender e/ou refutar 
posições, conclusões ou 
propostas, em situações de  

debate de diversos pontos de 
vista.  

situações de debate de 
diversos pontos de vista.  

situações de debate de 
diversos pontos de vista.  

situações de debate de diversos 
pontos de vista.  

debate de diversos pontos de 
vista.  

autonomamente, estabelecer 
contacto visual e ampliar o 
efeito do discurso através de 
elementos verbais e 
nãoverbais.  

com alguma autonomia, 
estabelecer contacto visual e 
ampliar o efeito do discurso 
através de elementos verbais 
e não-verbais.   

com ajuda sistemática, 
estabelecer contacto visual e 
ampliar o efeito do discurso 
através de elementos verbais e 
não-verbais.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, estabelecer 
contacto visual e ampliar o 
efeito do discurso através de 
elementos verbais e nãoverbais.  

não consegue estabelecer 
contacto visual e ampliar o 
efeito do discurso através de 
elementos verbais e 
nãoverbais.  
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 Desenvolvimento pessoal e autonomia  

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente,   
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  
  

com alguma autonomia, - 
autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da 
aprendizagem para o seu 
processo de crescimento;  
- solicitar ajuda e 
apoio na execução de tarefas 
como forma de superar  
dificuldades;  
- aplicar e avaliar 
estratégias adequadas aos 
objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em 
relação ao desempenho das 
tarefas propostas e 
superação de dificuldades de 
forma a promover a 
autoestima.  

com ajuda sistemática, - 
autoavaliar-se em diferentes 
situações reconhecendo 
aspetos a melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio na 
execução de tarefas como forma 
de superar dificuldades; - aplicar 
e avaliar estratégias adequadas 
aos objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

não consegue   
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento; - solicitar ajuda e 
apoio na execução de tarefas 
como forma de superar 
dificuldades; - aplicar e avaliar 
estratégias adequadas aos 
objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

 Relacionamento interpessoal  

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  
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autonomamente,   
- adequar 
comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

com alguma autonomia,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição;  
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para 
comunicar presencialmente 
e em rede;   

com ajuda sistemática,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,   
- adequar 
comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, 
colaboração e competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

não consegue  
- adequar 
comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de 
vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e 
participar na sociedade.  

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de 
estar, olhar e participar na 
sociedade.  

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  
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DOMÍNIO – LEITURA  

  

O aluno é capaz de,  O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente, ler em 
suportes variados textos dos 
géneros: textos de divulgação 
científica, recensão crítica e 
comentário.  

com alguma autonomia, ler 
em suportes variados textos 
dos géneros: textos de 
divulgação científica, 
recensão crítica e 
comentário.  

com ajuda sistemática, ler em 
suportes variados textos dos 
géneros: textos de divulgação 
científica, recensão crítica e 
comentário.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, ler em suportes 
variados textos dos géneros: 
textos de divulgação científica, 
recensão crítica e comentário.  

não consegue ler em suportes 
variados textos dos géneros: 
textos de divulgação científica, 
recensão crítica e comentário.  

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

com alguma autonomia,  
realizar leitura em voz alta, 
silenciosa e autónoma, não 
contínua e de pesquisa.  

com ajuda sistemática, realizar 
leitura em voz alta, silenciosa 
e autónoma, não contínua e 
de pesquisa.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, realizar leitura em 
voz alta, silenciosa e autónoma, 
não contínua e de pesquisa.  

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

autonomamente, explicitar o 
sentido global de um texto.  

com alguma autonomia, 
explicitar o sentido global de 
um texto.  

com ajuda sistemática, 
explicitar o sentido global de 
um texto.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, explicitar o 
sentido global de um texto.  

não consegue explicitar o 
sentido global de um texto.  

autonomamente, identificar 
temas, ideias principais, 
pontos de vista, causas e 
efeitos, factos e opiniões.  

com alguma autonomia, 
identificar temas, ideias 
principais, pontos de vista, 
causas e efeitos, factos e 
opiniões.  

com ajuda sistemática, 
identificar temas, ideias 
principais, pontos de vista, 
causas e efeitos, factos e 
opiniões.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, identificar temas, 
ideias principais, pontos de vista, 
causas e efeitos, factos e 
opiniões.  

não consegue identificar 
temas, ideias principais, pontos 
de vista, causas e efeitos, 
factos e opiniões.  

autonomamente, reconhecer a 
forma como o texto está 
estruturado (diferentes partes 
e subpartes).  

com alguma autonomia, 
reconhecer a forma como o 
texto está estruturado 
(diferentes partes e 
subpartes).  

com ajuda sistemática, 
reconhecer a forma como o 
texto está estruturado 
(diferentes partes e 
subpartes).  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, reconhecer a 
forma como o texto está 
estruturado (diferentes partes e 
subpartes).  

não consegue reconhecer a 
forma como o texto está 
estruturado (diferentes partes 
e subpartes).  

autonomamente, 
compreender a utilização de 
recursos expressivos para a 
construção de sentido do 
texto.   

com alguma autonomia, 
compreender a utilização de 
recursos expressivos para a 
construção de sentido do 
texto.  

com ajuda sistemática, 
compreender a utilização de 
recursos expressivos para a 
construção de sentido do 
texto.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, compreender a 
utilização de recursos 
expressivos para a construção 
de sentido do texto.  

não consegue compreender a 
utilização de recursos 
expressivos para a construção 
de sentido do texto.  
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autonomamente, expressar, de 
forma fundamentada, pontos 
de vista e apreciações  

com alguma autonomia, 
expressar, de forma 
fundamentada, pontos de  

com ajuda sistemática, 
expressar, de forma 
fundamentada, pontos de  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, expressar, de 
forma fundamentada, pontos  

não consegue expressar, de 
forma fundamentada, pontos 
de vista e apreciações críticas 
motivadas pelos textos lidos.  

críticas motivadas pelos textos 
lidos.  

vista e apreciações críticas 
motivadas pelos textos lidos.  

vista e apreciações críticas 
motivadas pelos textos lidos.  

de vista e apreciações críticas 
motivadas pelos textos lidos.  

 

autonomamente, utilizar 
métodos do trabalho científico 
no registo e tratamento da 
informação.  

com alguma autonomia, 
utilizar métodos do trabalho 
científico no registo e 
tratamento da informação.  

com ajuda sistemática, utilizar 
métodos do trabalho científico 
no registo e tratamento da 
informação.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, utilizar métodos 
do trabalho científico no registo 
e tratamento da informação.  

não consegue utilizar métodos 
do trabalho científico no 
registo e tratamento da 
informação.  
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 Desenvolvimento pessoal e autonomia  

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente,   
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  
  

com alguma autonomia, - 
autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da 
aprendizagem para o seu 
processo de crescimento;  
- solicitar ajuda e 
apoio na execução de tarefas 
como forma de superar  
dificuldades;  
- aplicar e avaliar 
estratégias adequadas aos 
objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em 
relação ao desempenho das 
tarefas propostas e 
superação de dificuldades de 
forma a promover a 
autoestima.  

com ajuda sistemática, - 
autoavaliar-se em diferentes 
situações reconhecendo 
aspetos a melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio na 
execução de tarefas como forma 
de superar dificuldades; - aplicar 
e avaliar estratégias adequadas 
aos objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

não consegue   
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

  

Relacionamento interpessoal  

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  
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autonomamente,   
- adequar 
comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

com alguma autonomia,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição;  
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para 
comunicar presencialmente 
e em rede;   

com ajuda sistemática,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,   
- adequar 
comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, 
colaboração e competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para  

não consegue  
- adequar 
comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de 
vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e 
participar na sociedade.  

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de 
estar, olhar e participar na 
sociedade.  

- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  
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DOMÍNIO – EDUCAÇÃO LITERÁRIA  

O aluno é capaz de,  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente, 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)  
  

com alguma autonomia, 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)  

com ajuda sistemática, 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)  

com ajuda sistemática e 
apenas parcialmente, 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)  

não consegue 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)  

autonomamente, relacionar os 
elementos constitutivos do 
género literário com a 
construção do sentido da obra 
em estudo.  
  

com alguma autonomia,  
relacionar os elementos 
constitutivos do género 
literário com a construção do 
sentido da obra em estudo.  

com ajuda sistemática,  
relacionar os elementos 
constitutivos do género 
literário com a construção do 
sentido da obra em estudo.  

com ajuda sistemática e 
apenas parcialmente,  
relacionar os elementos 
constitutivos do género 
literário com a construção do 
sentido da obra em estudo.  

não consegue relacionar os 
elementos constitutivos do 
género literário com a 
construção do sentido da 
obra em estudo.  

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

com alguma autonomia,  
identificar e reconhecer o valor 
dos seguintes recursos 
expressivos: perífrase, 
eufemismo, ironia.  

com ajuda sistemática, 
identificar e reconhecer o valor 
dos seguintes recursos 
expressivos: perífrase, 
eufemismo, ironia.  

com ajuda sistemática e 
apenas parcialmente,  
identificar e reconhecer o valor 
dos seguintes recursos 
expressivos: perífrase, 
eufemismo, ironia.  

não consegue  
identificar e reconhecer o 
valor dos seguintes recursos 
expressivos: perífrase, 
eufemismo, ironia.  

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

com alguma autonomia,  
reconhecer os valores 
culturais, éticos, estéticos, 
políticos e religiosos 
manifestados nos textos.  

com ajuda sistemática,  
reconhecer os valores 
culturais, éticos, estéticos, 
políticos e religiosos 
manifestados nos textos.  

com ajuda sistemática e 
apenas parcialmente, 
reconhecer os valores 
culturais, éticos, estéticos, 
políticos e religiosos 
manifestados nos textos.  

não consegue reconhecer os 
valores culturais, éticos, 
estéticos, políticos e 
religiosos manifestados nos 
textos.  
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autonomamente, expressar, 
através de processos e 
suportes diversificados, o 
apreço por livros e autores em 
função de leituras realizadas.  
  
  

com alguma autonomia, 
expressar, através de 
processos e suportes 
diversificados, o apreço por 
livros e autores em função de 
leituras realizadas.  

com ajuda sistemática, 
expressar, através de 
processos e suportes 
diversificados, o apreço por 
livros e autores em função de 
leituras realizadas.  

com ajuda sistemática e 
apenas parcialmente, 
expressar, através de 
processos e suportes 
diversificados, o apreço por 
livros e autores em função de 
leituras realizadas.  

não consegue expressar, 
através de processos e 
suportes diversificados, o 
apreço por livros e autores 
em função de leituras 
realizadas.  
  

     

autonomamente, debater, de 
forma fundamentada e 
sustentada, pontos de vista 
suscitados pelos textos lidos.  

com alguma autonomia, 
debater, de forma 
fundamentada e sustentada, 
pontos de vista suscitados 
pelos textos lidos.  

com ajuda sistemática, 
debater, de forma 
fundamentada e sustentada, 
pontos de vista suscitados 
pelos textos lidos.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, debater, de 
forma fundamentada e 
sustentada, pontos de vista 
suscitados pelos textos lidos.  

não consegue debater, de 
forma fundamentada e 
sustentada, pontos de vista 
suscitados pelos textos 
lidos.  
  

autonomamente, desenvolver 
um projeto de leitura que 
implique reflexão sobre o 
percurso individual enquanto 
leitor (obras escolhidas em 
contrato de leitura com o(a) 
professor(a).  

com alguma autonomia, 
desenvolver um projeto de 
leitura que implique reflexão 
sobre o percurso individual 
enquanto leitor (obras 
escolhidas em contrato de 
leitura com o(a) professor(a).  

com ajuda sistemática, 
desenvolver um projeto de 
leitura que implique reflexão 
sobre o percurso individual 
enquanto leitor (obras 
escolhidas em contrato de 
leitura com o(a) professor(a).  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, desenvolver um 
projeto de leitura que implique 
reflexão sobre o percurso 
individual enquanto leitor (obras 
escolhidas em contrato de 
leitura com o(a) professor(a).  

não consegue desenvolver 
um projeto de leitura que 
implique reflexão sobre o 
percurso individual 
enquanto leitor (obras 
escolhidas em contrato de 
leitura com o(a) 
professor(a).  
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 Desenvolvimento pessoal e autonomia  
  

 

O aluno é capaz de,    

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente,   
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  
  

com alguma autonomia, - 
autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da 
aprendizagem para o seu 
processo de crescimento;  
- solicitar ajuda e 
apoio na execução de tarefas 
como forma de superar  
dificuldades;  
- aplicar e avaliar 
estratégias adequadas aos 
objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em 
relação ao desempenho das 
tarefas propostas e 
superação de dificuldades de 
forma a promover a 
autoestima.  

com ajuda sistemática, - 
autoavaliar-se em diferentes 
situações reconhecendo 
aspetos a melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio na 
execução de tarefas como forma 
de superar dificuldades; - aplicar 
e avaliar estratégias adequadas 
aos objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

não consegue  - 
autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos 
a melhorar;  
- reconhecer a 
importância da 
aprendizagem para o seu 
processo de crescimento;  
- solicitar ajuda e 
apoio na execução de 
tarefas como forma de 
superar  
dificuldades; - aplicar e 
avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos; - assumir 
uma postura ativa e 
persistente em relação ao 
desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

 Relacionamento interpessoal   

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  
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autonomamente,   
- adequar 
comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para  

com alguma autonomia,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição;  
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para  

com ajuda sistemática,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,   
- adequar comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   

não consegue  
- adequar comportamentos 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição;  
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para  

 

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

comunicar presencialmente e 
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de 
vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e 
participar na sociedade.  

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de 
estar, olhar e participar na 
sociedade.  

comunicar  
presencialmente e em  
rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade 
e argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos 
de vista, desenvolvendo 
novas formas de estar, 
olhar e participar na 
sociedade.  
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DOMÍNIO – ESCRITA  

O aluno é capaz de,  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

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

com alguma autonomia, 
elaborar textos de natureza 
argumentativa de géneros 
como: comentário, crítica, 
artigo de opinião.  
   

com ajuda sistemática, 
elaborar textos de natureza 
argumentativa de géneros 
como: comentário, crítica, 
artigo de opinião.  
   

com ajuda sistemática e 
apenas parcialmente, elaborar 
textos de natureza 
argumentativa de géneros 
como: comentário, crítica, 
artigo de opinião.  

não consegue  
elaborar textos de natureza 
argumentativa de géneros 
como: comentário, crítica, 
artigo de opinião.    
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autonomamente,  elaborar 
resumos (para finalidades 
diversificadas).  
  

com alguma autonomia, 
elaborar resumos (para 
finalidades diversificadas).  
  

com ajuda sistemática, 
elaborar resumos (para 
finalidades diversificadas).  
  

com ajuda sistemática e 
apenas parcialmente, elaborar 
resumos (para finalidades 
diversificadas).  

não consegue elaborar 
resumos (para finalidades 
diversificadas).  

autonomamente,   
utilizar diversas estratégias e 
ferramentas informáticas na 
produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição de 
texto.  
  

com alguma autonomia,  
utilizar diversas estratégias 
e ferramentas informáticas 
na produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição 
de texto  

com ajuda sistemática, utilizar 
diversas estratégias e 
ferramentas informáticas na 
produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição de 
texto.  
  

com ajuda sistemática e 
apenas parcialmente, utilizar 
diversas estratégias e 
ferramentas informáticas na 
produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição de 
texto.  

não consegue  
utilizar diversas estratégias e 
ferramentas informáticas na 
produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição de 
texto.  

autonomamente,  planificar 
com recurso a diversas 
ferramentas, incluindo as 
tecnologias de informação e a 
Web, incorporando seleção de 
informação e estruturação do 
texto de acordo com o género e 
a finalidade.  

planificar com recurso a 
diversas ferramentas, 
incluindo as tecnologias de 
informação e a Web, 
incorporando seleção de 
informação e estruturação 
do texto de acordo com o 
género e a finalidade.  
  

com ajuda sistemática, 
planificar com recurso a 
diversas ferramentas, incluindo 
as tecnologias de informação e 
a Web, incorporando seleção 
de informação e estruturação 
do texto de acordo com o 
género e a finalidade.  

com ajuda sistemática e 
apenas parcialmente, planificar 
com recurso a diversas 
ferramentas, incluindo as 
tecnologias de informação e a 
Web, incorporando seleção de 
informação e estruturação do 
texto de acordo com o género 
e a finalidade.  

não consegue planificar 
com recurso a diversas 
ferramentas, incluindo as 
tecnologias de informação 
e a Web, incorporando 
seleção de informação e 
estruturação do texto de 
acordo com o género e a 
finalidade.  

autonomamente,   
utilizar diversas estratégias e 
ferramentas informáticas na 
produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição de 
texto.   

com alguma autonomia,  
utilizar diversas estratégias 
e ferramentas informáticas 
na produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição 
de texto.   

com ajuda sistemática, utilizar 
diversas estratégias e 
ferramentas informáticas na 
produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição de 
texto.   

com ajuda sistemática e 
apenas parcialmente, utilizar 
diversas estratégias e 
ferramentas informáticas na 
produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição de 
texto.   

não consegue  
utilizar diversas estratégias e 
ferramentas informáticas na 
produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição de 
texto.   
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autonomamente,  redigir 
textos coesos e coerentes, 
com progressão temática e 
com investimento retórico 
para gerar originalidade e 
obter efeitos estéticos e 
pragmáticos.  

com alguma autonomia,  
redigir textos coesos e 
coerentes, com progressão 
temática e com  
investimento retórico para 
gerar originalidade e obter 
efeitos estéticos e 
pragmáticos.  
  

com ajuda sistemática,  redigir 
textos coesos e coerentes, 
com progressão temática e 
com investimento retórico 
para gerar originalidade e 
obter efeitos estéticos e 
pragmáticos.  
  

com ajuda sistemática e 
apenas parcialmente,  redigir 
textos coesos e coerentes, 
com progressão temática e 
com investimento retórico 
para gerar originalidade e 
obter efeitos estéticos e 
pragmáticos.  

não consegue redigir textos 
coesos e coerentes, com 
progressão temática e com 
investimento retórico para 
gerar originalidade e obter 
efeitos estéticos e 
pragmáticos.  
  

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

com alguma autonomia,  
escrever com correção 
ortográfica e sintática, com 
vocabulário diversificado e 
uso correto dos sinais de 
pontuação.  

com ajuda sistemática,  
escrever com correção 
ortográfica e sintática, com 
vocabulário diversificado e uso 
correto dos sinais de 
pontuação.  
  

com ajuda sistemática e 
apenas parcialmente,  escrever 
com correção ortográfica e 
sintática, com vocabulário 
diversificado e uso correto dos 
sinais de pontuação.  

não consegue  escrever 
com correção ortográfica e 
sintática, com vocabulário 
diversificado e uso correto 
dos sinais de pontuação.  

autonomamente,  reformular 
o texto de forma adequada, 
mobilizando os 
conhecimentos de revisão de 
texto.  

com alguma autonomia,  
reformular o texto de forma 
adequada, mobilizando os 
conhecimentos de revisão 
de texto.  

com ajuda sistemática,  
reformular o texto de forma 
adequada, mobilizando os 
conhecimentos de revisão de 
texto.  

com ajuda sistemática e 
apenas parcialmente,  
reformular o texto de forma 
adequada, mobilizando os 
conhecimentos de revisão de 
texto.  

não consegue   
reformular o texto de forma 
adequada, mobilizando os 
conhecimentos de revisão de 
texto.  
  

autonomamente,   
respeitar princípios do trabalho 
intelectual como explicitação da 
bibliografia consultada de 
acordo com normas específicas.  

com alguma autonomia,  
respeitar princípios do 
trabalho intelectual como 
explicitação da bibliografia 
consultada de acordo com 
normas específicas.  

com ajuda sistemática,  
respeitar princípios do 
trabalho intelectual como 
explicitação da bibliografia 
consultada de acordo com 
normas específicas.  

com ajuda sistemática e 
apenas parcialmente,  
respeitar princípios do 
trabalho intelectual como 
explicitação da bibliografia 
consultada de acordo com 
normas específicas.  

não consegue respeitar 
princípios do trabalho 
intelectual como 
explicitação da bibliografia 
consultada de acordo com 
normas específicas.  
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 Desenvolvimento pessoal e autonomia  
  

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente,   
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; - 
aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  
  

com alguma autonomia, - 
autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da 
aprendizagem para o seu 
processo de crescimento;  
- solicitar ajuda e 
apoio na execução de 
tarefas como forma de 
superar  
dificuldades; - aplicar e 
avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos; - assumir 
uma postura ativa e 
persistente em relação ao 
desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática, - 
autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da 
aprendizagem para o seu 
processo de crescimento;  
- solicitar ajuda e 
apoio na execução de tarefas 
como forma de superar  
dificuldades;  
- aplicar e avaliar 
estratégias adequadas aos 
objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em 
relação ao desempenho das 
tarefas propostas e 
superação de dificuldades de 
forma a promover a 
autoestima.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; - 
aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

não consegue  - 
autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da 
aprendizagem para o seu 
processo de crescimento;  
- solicitar ajuda e 
apoio na execução de 
tarefas como forma de 
superar  
dificuldades; - aplicar e 
avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos; - assumir 
uma postura ativa e 
persistente em relação ao 
desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  
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 Relacionamento interpessoal  

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente,   
- adequar comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   

com alguma autonomia,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição;   

com ajuda sistemática,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição;   

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,   
- adequar comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   

não consegue  
- adequar comportamentos 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição;   

- trabalhar em equipa e 

usar diferentes meios para 

comunicar presencialmente e 

em rede;  - interagir com 

tolerância, empatia e 

responsabilidade e argumentar, 

negociar e aceitar diferentes 

pontos de vista, desenvolvendo 

novas formas de estar, olhar e 

participar na sociedade.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- trabalhar em equipa 

e usar diferentes meios 

para comunicar 

presencialmente e em rede;  

- interagir com tolerância, 

empatia e responsabilidade 

e argumentar, negociar e 

aceitar diferentes pontos 

de vista, desenvolvendo 

novas formas de estar, 

olhar e participar na 

sociedade.  

- trabalhar em equipa 

e usar diferentes meios para 

comunicar presencialmente 

e em rede;  - interagir com 

tolerância, empatia e 

responsabilidade e 

argumentar, negociar e 

aceitar diferentes pontos de 

vista, desenvolvendo novas 

formas de estar, olhar e 

participar na sociedade.  

- trabalhar em equipa 

e usar diferentes meios para 

comunicar presencialmente 

e em rede;  - interagir com 

tolerância, empatia e 

responsabilidade e 

argumentar, negociar e 

aceitar diferentes pontos de 

vista, desenvolvendo novas 

formas de estar, olhar e 

participar na sociedade.  

- trabalhar em equipa e 

usar diferentes meios para 

comunicar presencialmente e 

em rede;  - interagir com 

tolerância, empatia e 

responsabilidade e argumentar, 

negociar e aceitar diferentes 

pontos de vista, desenvolvendo 

novas formas de estar, olhar e 

participar na sociedade.  
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DOMÍNIO – GRAMÁTICA  

O aluno é capaz de,  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente,  identificar a 
classe de palavras: verbo 
copulativo e auxiliar (da passiva 
e tempos compostos); 
advérbio, conjunção e locução 
conjuncional (coordenativa e 
subordinativa), determinante 
indefinido, pronome indefinido; 
quantificador.  

com alguma autonomia,   
identificar a classe de 
palavras: verbo copulativo  
e auxiliar (da passiva e 
tempos compostos); 
advérbio, conjunção e 
locução conjuncional 
(coordenativa e 
subordinativa), 
determinante indefinido, 
pronome indefinido; 
quantificador.   

com ajuda sistemática,  
identificar a classe de 
palavras: verbo copulativo e 
auxiliar (da passiva e tempos 
compostos); advérbio, 
conjunção e locução 
conjuncional (coordenativa e 
subordinativa), determinante 
indefinido, pronome 
indefinido; quantificador.   

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  identificar a 
classe de palavras: verbo 
copulativo e auxiliar (da passiva 
e tempos compostos); 
advérbio, conjunção e locução 
conjuncional (coordenativa e 
subordinativa), determinante 
indefinido, pronome indefinido; 
quantificador.   

não consegue  
 identificar a classe de 
palavras: verbo copulativo e 
auxiliar (da passiva e tempos 
compostos); advérbio, 
conjunção e locução 
conjuncional (coordenativa e 
subordinativa), determinante 
indefinido, pronome 
indefinido; quantificador.   

autonomamente,  
 identificar os processos 
fonológicos de inserção  
(prótese, epêntese e paragoge), 
supressão (aférese, síncope e 
apócope) e alteração de 
segmentos (redução vocálica, 
assimilação, dissimilação, 
metátese).  

com alguma autonomia,  
identificar os processos 
fonológicos de inserção 
(prótese, epêntese e 
paragoge), supressão 
(aférese, síncope e 
apócope) e alteração de 
segmentos (redução 
vocálica, assimilação, 
dissimilação, metátese).  

com ajuda sistemática,  
identificar os processos 
fonológicos de inserção 
(prótese, epêntese e 
paragoge), supressão  
(aférese, síncope e apócope) 
e alteração de segmentos  
(redução vocálica, 
assimilação, dissimilação, 
metátese).  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
 identificar os processos 
fonológicos de inserção  
(prótese, epêntese e paragoge), 
supressão (aférese, síncope e 
apócope) e alteração de 
segmentos (redução vocálica, 
assimilação, dissimilação, 
metátese).  

não consegue  
 identificar os processos 
fonológicos de inserção 
(prótese, epêntese e 
paragoge), supressão  
(aférese, síncope e apócope) 
e alteração de segmentos  
(redução vocálica, 
assimilação, dissimilação, 
metátese).  

autonomamente,  
identificar arcaísmos e 
neologismos.  
  

com alguma autonomia, 
identificar arcaísmos e 
neologismos.  
  

com ajuda sistemática, 
identificar arcaísmos e 
neologismos.  
  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, identificar 
arcaísmos e neologismos.  

não consegue identificar 
arcaísmos e 
neologismos.  
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autonomamente, reconhecer 
traços da variação da língua 
portuguesa de natureza 
diacrónica.  

  

com alguma autonomia, 
reconhecer traços da 
variação da língua 
portuguesa de natureza 
diacrónica.  

com ajuda sistemática, 
reconhecer traços da 
variação da língua 
portuguesa de natureza 
diacrónica.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, reconhecer traços 
da variação da língua 
portuguesa de natureza 
diacrónica.  

não consegue reconhecer 
traços da variação da língua 
portuguesa de natureza 
diacrónica.  

 

autonomamente,  
utilizar os tempos verbais na 
construção de frases complexas 
e de textos.  
  

com alguma autonomia, 
utilizar os tempos verbais 
na construção de frases 
complexas e de textos.  
  

com ajuda sistemática, 
utilizar os tempos verbais na 
construção de frases 
complexas e de textos.  
  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
utilizar os tempos verbais na 
construção de frases complexas 
e de textos.  

não consegue  
utilizar os tempos verbais na 
construção de frases 
complexas e de textos.  
  

autonomamente,  
analisar as frases simples e 
complexas para: identificação 
de constituintes; identificação 
de funções sintáticas; divisão e 
classificação de orações.  
  

com alguma autonomia, 
analisar as frases simples e 
complexas para: 
identificação de  
constituintes; identificação 
de funções sintáticas; 
divisão e classificação de 
orações.  

com ajuda sistemática, 
analisar as frases simples e 
complexas para: 
identificação de  
constituintes; identificação 
de funções sintáticas; divisão 
e classificação de orações.  
  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
analisar as frases simples e 
complexas para: identificação de 
constituintes; identificação de 
funções sintáticas; divisão e 
classificação de orações.  

não consegue  
analisar as frases simples e 
complexas para: 
identificação de  
constituintes; identificação 
de funções sintáticas; divisão 
e classificação de orações.  

autonomamente, reconhecer 
os contextos obrigatórios de 
próclise e de mesóclise.  
  

com alguma autonomia, 
reconhecer os contextos 
obrigatórios de próclise e 
de mesóclise.  
  

com ajuda sistemática, 
reconhecer os contextos 
obrigatórios de próclise e de 
mesóclise.  
  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente, reconhecer os 
contextos obrigatórios de 
próclise e de mesóclise.  

não consegue reconhecer 
os contextos obrigatórios de 
próclise e de mesóclise.  
  

autonomamente,  
distinguir frases com valor 
aspetual imperfetivo e com 
valor aspetual perfetivo.  
  

com alguma autonomia, 
distinguir frases com valor 
aspetual imperfetivo e com 
valor aspetual perfetivo.  

com ajuda sistemática, 
distinguir frases com valor 
aspetual imperfetivo e com 
valor aspetual perfetivo.  
  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
distinguir frases com valor 
aspetual imperfetivo e com 
valor aspetual perfetivo.  

não consegue  
distinguir frases com valor 
aspetual imperfetivo e com 
valor aspetual perfetivo.  



 

  61  

autonomamente,  
explicar relações semânticas 
entre palavras.  
  

com alguma autonomia,  
explicar relações 
semânticas entre palavras.  

com ajuda sistemática, 
explicar relações semânticas 
entre palavras.  
  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
explicar relações semânticas 
entre palavras.  
  

não consegue  
explicar relações semânticas 
entre palavras.  

autonomamente,  
usar diferentes valores modais 
atendendo à situação 
comunicativa (epistémicos, 
deônticos e apreciativos).  
  

com alguma autonomia, 
usar diferentes valores 
modais atendendo à 
situação comunicativa 
(epistémicos, deônticos e 
apreciativos).  

com ajuda sistemática, usar 
diferentes valores modais 
atendendo à situação 
comunicativa (epistémicos, 
deônticos e apreciativos).  
  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
usar diferentes valores modais 
atendendo à situação 
comunicativa (epistémicos, 
deônticos e apreciativos).  

não consegue usar 
diferentes valores 
modais atendendo à 
situação comunicativa 
(epistémicos, deônticos e 
apreciativos).  

autonomamente,  
utilizar formas linguísticas 
adequadas à expressão de 
discordância com respeito pelo 
princípio da cooperação.  

com alguma autonomia,  
utilizar formas linguísticas 
adequadas à expressão de 
discordância com respeito 
pelo princípio da 
cooperação.  

com ajuda sistemática, 
utilizar formas linguísticas 
adequadas à expressão de 
discordância com respeito 
pelo princípio da cooperação.  

com ajuda sistemática e apenas 
parcialmente,  
utilizar formas linguísticas 
adequadas à expressão de 
discordância com respeito pelo 
princípio da cooperação.  

autonomamente  
utilizar formas linguísticas 
adequadas à expressão de 
discordância com respeito 
pelo princípio da cooperação.  
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 Desenvolvimento pessoal e autonomia  

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  

autonomamente,   
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; - 
aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  
  

com alguma autonomia, - 
autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da 
aprendizagem para o seu 
processo de crescimento;  
- solicitar ajuda e 
apoio na execução de 
tarefas como forma de 
superar  
dificuldades; - aplicar e 
avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos; - assumir 
uma postura ativa e 
persistente em relação ao 
desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

com ajuda sistemática, - 
autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da 
aprendizagem para o seu 
processo de crescimento;  
- solicitar ajuda e 
apoio na execução de tarefas 
como forma de superar  
dificuldades;  
- aplicar e avaliar 
estratégias adequadas aos 
objetivos estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em 
relação ao desempenho das 
tarefas propostas e 
superação de dificuldades de 
forma a promover a 
autoestima.  

com ajuda sistemática e 
apenas parcialmente,  
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

não consegue   
- autoavaliar-se em 
diferentes situações 
reconhecendo aspetos a 
melhorar;  
- reconhecer a 
importância da aprendizagem 
para o seu processo de 
crescimento;  
- solicitar ajuda e apoio 
na execução de tarefas como 
forma de superar dificuldades; 
- aplicar e avaliar estratégias 
adequadas aos objetivos 
estabelecidos;  
- assumir uma postura 
ativa e persistente em relação 
ao desempenho das tarefas 
propostas e superação de 
dificuldades de forma a 
promover a autoestima.  

 Relacionamento interpessoal  

O aluno é capaz de,   O aluno  

Muito Bom /nível 5  Bom/ nível 4  Suficiente/ nível 3  Insuficiente/ nível 2  Insuficiente/ nível 1  
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autonomamente,   
- adequar 
comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, 
colaboração e competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para  

com alguma autonomia,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição;  
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para 
comunicar  

com ajuda sistemática,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição;  
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para  

com ajuda sistemática e 
apenas parcialmente,  - 
adequar comportamentos 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e usar 
diferentes meios para  

não consegue  
- adequar 
comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição;   
- trabalhar em equipa e 
usar diferentes meios para  

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de 
estar, olhar e participar na 
sociedade.  

presencialmente e em  
rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade 
e argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de 
vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e 
participar na sociedade.  

comunicar presencialmente e 
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de 
vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e 
participar na sociedade.  

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

comunicar presencialmente e  
em rede;   
- interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.  

  

  

  

  

  

AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS – 3.º CICLO   
“O Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, na sua redação atual, estabelece os princípios orientadores da organização, da gestão e do desenvolvimento dos 

currículos do Ensino Básico, bem como da avaliação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas pelos alunos destes níveis de ensino.   

Os resultados dos processos avaliativos devem contribuir para a regulação do ensino, de modo que se possam superar, em tempo útil e de forma apropriada, 

dificuldades de aprendizagem, ao mesmo tempo que se reforçam os progressos verificados. Tal implica uma avaliação processualmente diversificada, em termos de 

estratégias e de recursos, que permita aos alunos uma maior consciência dos desempenhos esperados e dos progressos obtidos.   

As Metas Curriculares que acompanham este Programa constituem o documento de referência de todos os processos avaliativos, de acordo com o estabelecido 

nos descritores de desempenho. A classificação resultante da avaliação interna no final de cada período traduzirá, portanto, o nível de consecução dos desempenhos 

descritos.”   
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In Programa e Metas Curriculares de Português Ensino Básico, maio de 2015, p.38   

  

 
  

1 A definir de acordo com o perfil da turma, privilegiando a avaliação formativa e o retorno do aluno para que este possa ajustar as suas estratégias de aprendizagem. Deverá sempre 

haver, por período, pelo menos um momento formal, calendarizado, para todos os domínios.   
Ao longo do ano letivo, os instrumentos serão diversificados, escolhidos em função das competências e dos conhecimentos a avaliar.  
2 Descritores de desempenho em consonância com as AE e as áreas de competências delineadas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  
As áreas de competência do perfil do aluno são trabalhadas transversalmente tendo em conta o definido no perfil de aprendizagem e de acordo com as diversas opções pedagógicas 
escolhidas.    

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
  

Domínio   Ponderação  
AE: Conhecimentos, capacidades e atitudes  O 
aluno deve ficar capaz de:  

Instrumentos de 
avaliação1  

Descritores do  Perfil 
dos alunos2  

 Compreensão  

16%  
  

 Compreender textos orais identificando o assunto, o tema, a 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 informação recebida pela tomada de notas das ideias-chave.  

grelhas de 
observação 
 
listas de 
verificação 
 
fichas de 
avaliação 
 
fichas de 
trabalho 
 
questões-aula 
 
trabalhos em 
oficina 
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  

  

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  

(A, B, G, I, J)  
  

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

  
Respeitador da diferença/ 

do outro  
(A, B, E, F, H)  

  

Participativo/ colaborador   
(B, C, D, E, F)  

Expressão   

 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.  
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Leitura  

16%  

 Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: biografia, textos de 
géneros jornalísticos de opinião (artigo de opinião, crítica), textos publicitários.  

 Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa.  
 Explicitar o sentido global de um texto. Fazer inferências devidamente 

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

opiniões.  
 Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e subpartes).  
 Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido 

do texto.  
 Identificar, nas mensagens publicitárias, a intenção persuasiva, os valores e 

modelos projetados.  
 Expressar, com fundamentação, pontos de vista e apreciações críticas 

suscitadas pelos textos lidos.   
 Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação  

exposições orais 
 
 
Outros   

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  

(A, B, G, I, J)  
  

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

  

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

  

 

Educação Literária  

16%  

 Ler integralmente obras literárias narrativas, líricas e dramáticas (no mínimo, 
nove poemas de oito autores diferentes, duas narrativas de autores de língua 
portuguesa e um texto dramático).  

 Interpretar os textos em função do género literário.   
 Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema rimático 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 artísticas (música, pintura, 
escultura, cinema, etc.).   

 Explicar recursos expressivos utilizados na construção do sentido (enumeração, 
pleonasmo e hipérbole).   

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

 Desenvolver um projeto de leitura que integre objetivos pessoais do leitor e 
comparação de diferentes textos (obras escolhidas em contrato de leitura com 
o(a) professor(a)).  

  
  

  

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)  
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Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  
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Escrita  

16%  

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

 Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando 
distribuição de informação por parágrafos.  

 Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade de sentido, 
a progressão temática e a coerência global do texto.   

 Redigir textos com processos lexicais e gramaticais de correferência e de 
conexão interfrásica mais complexos com adequada introdução de novas 
informações, evitando repetições e contradições.  

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

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

 Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto à identificação das 
fontes.  

Conhecedor/ sabedor/ 
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)  

  

Participativo/ colaborador  
(B, C, D, E, F)  
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Gramática  

16%  

 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 grupo verbal).   
 Classificar orações subordinadas: adverbiais finais, condicionais; substantivas 

completivas (selecionadas por verbo) e adjetivas relativas (restritiva e 
explicativa).   

 Distinguir os processos de derivação e de composição na formação regular de 
palavras.  

 Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de natureza geográfica.   
 Explicar sinais de pontuação em função da construção da frase.  

  

  
Questionador  
(A, F, G, I, J)  

  
Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  

  
Sistematizador/ 

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

Observação de 
aulas 

20% 

 Observação diária do desempenho dos alunos, em sala de aula, em todos os 
domínios: 
- Oralidade 
- Leitura 
- Educação literária 
- Escrita 
- Gramática 
- Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Relacionamento Interpessoal 

grelhas de 
observação/ 
registos do 
professor 
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1 A definir de acordo com o perfil da turma, privilegiando a avaliação formativa e o retorno do aluno para que este possa ajustar as suas estratégias de aprendizagem. Deverá sempre 

haver, por período, pelo menos um momento formal, calendarizado, para todos os domínios.   
Ao longo do ano letivo, os instrumentos serão diversificados, escolhidos em função das competências e dos conhecimentos a avaliar.  
2 Descritores de desempenho em consonância com as AE e as áreas de competências delineadas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  
As áreas de competência do perfil do aluno são trabalhadas transversalmente tendo em conta o definido no perfil de aprendizagem e de acordo com as diversas opções pedagógicas 
escolhidas.    

Avaliação na disciplina de Português  Ensino Secundário  

 
  

  

DOMÍNIOS   
ORALIDADE  COMPREENSÃO DO ORAL  

  

  

  

Objetivos das atividades de compreensão oral  
  

  

 Identificar o tema dominante, justificando.  
 Apreender o sentido global.  
 Explicitar a estrutura do texto.   
 Distinguir informação subjetiva de informação objetiva.   
 Fazer inferências.   
 Distinguir diferentes intenções comunicativas.   
 Verificar a adequação e a expressividade dos recursos verbais e não verbais.   
 Explicitar, em função do texto, marcas dos géneros literários previstos no corpus programático da disciplina.  Tomar notas, organizando-as.   

 Registar em tópicos, sequencialmente, a informação relevante.   
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Estratégias a promover  
  
§ Compreensão de textos em diferentes suportes audiovisuais para identificação de palavras-chave, indicação de hipóteses, etc.;   
§ Observação de regularidades associadas a géneros textuais;  
§ Identificação de informação explícita e dedução de informação implícita a partir de pistas textuais;  
§ Seleção e registo de informação relevante para um determinado objetivo;  
§ Avaliação de discursos tendo em conta a adequação à situação de comunicação;  
§ Compreensão oral baseada em textos de diferentes géneros textuais sobre temas interdisciplinares.  

  

  

  

Estratégias a adquirir  
  
§ Pré-escuta (leitura do que lhe vai ser solicitado para identificação do objetivo da audição, identificação de palavras-
chave, indicação de hipóteses, etc.);  
§ Concentração em aspetos verbas e paraverbais (ou não verbais quando tal for aplicável);   Pós-escuta, verificando as 
respostas dadas e alterando-as, se necessário.  

    

Aprendizagens Essenciais  
  

 

  

Conhecimentos, capacidades e atitudes  
  

Instrumento a privilegiar  

Interpretar textos orais dos géneros reportagem e documentário, evidenciando perspetiva crítica e criativa. 
Sintetizar o discurso escutado a partir do registo de informação relevante quanto ao tema e à estrutura.  

  

 Respostas fechadas  
 Itens de associação  
 Itens de seleção  
 Itens de escolha múltipla  
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Conhecimentos, capacidades e atitudes  
  

Instrumento a privilegiar  

Interpretar textos orais dos géneros exposição sobre um tema, discurso político e debate, evidenciando 
perspetiva crítica e criativa.  
Avaliar os argumentos de intervenções orais (exposições orais, discursos políticos e debates)  

  

 Respostas fechadas  
 Itens de associação  
 Itens de seleção  
 Itens de escolha múltipla  

  

  

  

  

 

  

Conhecimentos, capacidades e atitudes  
  

Instrumento a privilegiar  

Interpretar o(s) discurso(s) do género debate.  
Apreciar a validade dos argumentos aduzidos pelos participantes de um debate.  
Identificar marcas reveladoras das diferentes intenções comunicativas.  

  

 Respostas fechadas  
 Itens de associação  
 Itens de seleção  
 Itens de escolha múltipla  

  

  

 

  

 Níveis de desempenho – 10.º ano  
  

  

    

Insuficiente  
  

Insuficiente  Suficiente  Bom  Muito bom  

1-4  5-9  10-13  14-17  18-20  



 

  72  

 

(Não) Interpreta com muita 
dificuldade e com falhas 
sistemáticas textos orais de 
diferentes géneros.  
  
Não sintetiza a informação 
relevante quanto ao tema e 
à estrutura.  

Interpreta com falhas 
sistemáticas textos orais de 
diferentes géneros.   
  
  
Não sintetiza de forma 
sistemática a informação 
relevante quanto ao tema e à 
estrutura.  
  

Interpreta embora com 
algumas falhas textos orais 
de diferentes géneros.  
  
  
Sintetiza embora com falhas 
a informação relevante 
quanto ao tema e à 
estrutura.  

Interpreta com facilidade, 
textos orais de diferentes 
géneros.  
  
  
Sintetiza com falhas pontuais 
a informação relevante 
quanto ao tema e à 
estrutura.  

Interpreta com muita 
facilidade textos orais de 
diferentes géneros.  
  
  
Sintetiza com rigor a 
informação relevante quanto 
ao tema e à estrutura.  

  

  

 Níveis de desempenho – 11.º ano  
  

  

    

Insuficiente  
  

Insuficiente  Suficiente  Bom  Muito bom  

1-4  5-9  10-13  14-17  18-20  

 

(Não) Interpreta com muita 
dificuldade e com falhas 
sistemáticas textos orais de 
diferentes géneros e não 
evidencia uma perspetiva 
crítica.  
  
Não avalia a informação 
relevante quanto ao tema e 
à estrutura.  

Interpreta com falhas 
sistemáticas textos orais de 
diferentes géneros e não 
evidencia uma perspetiva 
crítica.  
  
  
Não avalia de forma 
sistemática a informação 
relevante quanto ao tema e à 
estrutura.  
  

Interpreta embora com 
algumas falhas textos orais 
de diferentes géneros e 
evidencia alguma perspetiva 
crítica.  
  
  
Avalia embora com falhas a 
informação relevante quanto 
ao tema e à estrutura.  

Interpreta com facilidade, 
textos orais de diferentes 
géneros e evidencia com 
falhas pontuais uma 
perspetiva crítica.  
  
  
Avalia com falhas pontuais a 
informação relevante quanto 
ao tema e à estrutura.  

Interpreta com muita 
facilidade textos orais de 
diferentes géneros e 
evidencia com rigor uma 
perspetiva crítica.  
  
  
Avalia com rigor os 
argumentos de intervenções 
orais.  
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 Níveis de desempenho – 12.º ano  
  

  

    

Insuficiente  
  

Insuficiente  Suficiente  Bom  Muito bom  

1-4  5-9  10-13  14-17  18-20  

 

(Não) interpreta com muita 
dificuldade e com falhas 
sistemáticas textos orais de 
diferentes géneros e não 
evidencia uma perspetiva 
crítica.  
  
Não aprecia a informação 
relevante quanto ao tema e 
à estrutura.  

Interpreta com falhas 
sistemáticas textos orais de 
diferentes géneros e não 
evidencia uma perspetiva 
crítica.  
  
  
Não aprecia de forma 
sistemática a informação 
relevante quanto ao tema e à 
estrutura.  

Interpreta embora com 
algumas falhas textos orais 
de diferentes géneros e 
evidencia alguma perspetiva 
crítica.  
  
  
Aprecia embora com falhas a 
informação relevante quanto 
ao tema e à estrutura.  

Interpreta com facilidade, 
textos orais de diferentes 
géneros e evidencia com 
falhas pontuais uma 
perspetiva crítica.  
  
  
Aprecia com falhas pontuais 
a informação relevante 
quanto ao tema e à 
estrutura.  

Interpreta com muita 
facilidade discursos do 
género debate.  
  
  
  
  
Aprecia com rigor uma 
perspetiva crítica  e 
valida os argumentos 
aduzidos.  

  
 Níveis de desempenho das áreas de competência  

  

  

  

 

Não utiliza qualquer 
estratégia de escuta. OU 
Utiliza, pontualmente, 
estratégias de escuta, mas 
pouco eficazes.  

Utiliza estratégias de escuta, 
mas pouco eficazes num 
processo de autonomia e 
construção de 
aprendizagens.  

Utiliza estratégias de escuta, 
porém nem sempre eficazes 
num processo de autonomia 
e construção de 
aprendizagens.  

Utiliza com falhas pontuais 
estratégias de escuta, num 
processo de autonomia e 
construção de 
aprendizagens.   
  

Utiliza com facilidade 
estratégias de escuta, num 
processo de autonomia e 
construção de aprendizagens 
produtos e conhecimento.  
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Não adota um  
comportamento adequado, 
contribuindo de forma 
negativa para o 
desenvolvimento da(s) 
atividade(s).  

Nem sempre adota um 
comportamento adequado 
durante a audição.  

Adota um comportamento 
adequado em contexto de 
audição.  

Adota quase sempre um 
comportamento exemplar 
em contexto de audição.  

Adota sempre um 
comportamento exemplar 
adequado em contexto de 
audição.  

  

 
Não avalia nem valida a 
informação recolhida com 
vista à elaboração e à 
apresentação de um novo 
produto ou experiência.  

Nem sempre avalia e valida a 
informação recolhida com 
vista à elaboração e à 
apresentação de um novo 
produto ou experiência.  

Avalia e valida com algumas 
falhas a informação recolhida  
com vista à elaboração e à 
apresentação de um novo 
produto ou experiência.  

Avalia e valida com falhas 
pontuais a informação 
recolhida com vista à 
elaboração e à apresentação 
de um novo produto ou 
experiência.  

Avalia e valida de forma 
proficiente a informação 
recolhida com vista à 
elaboração e à apresentação 
de um novo produto ou 
experiência.  

    

 EXPRESSÃO ORAL  

  

  

Objetivos das atividades de expressão oral  
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 Pesquisar e selecionar informação diversificada.  
 Registar em tópicos, sequencialmente, a informação.  
 Planificar o texto oral, elaborando tópicos de suporte à intervenção ou elaborando um plano de suporte, com tópicos, dispondo-os sequencialmente.  
Elaborar argumentos e respetivos exemplos.  
 Respeitar o princípio da cortesia: formas de tratamento e registo de língua  
 Utilizar adequadamente recursos verbais e não verbais: postura, tom de voz, articulação, ritmo, entoação, expressividade.  
 Respeitar o princípio da cortesia: pertinência na participação   Mobilizar quantidade adequada de informação.  
 Mobilizar informação pertinente.  
 Retomar, precisar ou resumir ideias, para facilitar a interação.  
 Debater e justificar pontos de vista e opiniões.  
 Considerar pontos de vista contrários e reformular posições.  
 Produzir textos segundo tópicos elaborados autonomamente.  
 Produzir textos adequadamente estruturados, recorrendo a mecanismos propiciadores de coerência e coesão textual.  
 Produzir textos linguisticamente corretos, com diversificação do vocabulário e das estruturas utilizadas.  Produzir textos de diferentes géneros, em 
conformidade com o definido no Programa.  
 Respeitar as marcas do género do texto a produzir.  
 Respeitar as extensões temporais de acordo com o género.  

  

  

Estratégias a promover  
  

  

 Produção de discursos preparados para apresentação a um público restrito (à turma ou a colegas de outras turmas) com diferentes finalidades:  
10.º ano  
- fazer apreciações críticas de livro para recomendar aos colegas, por exemplo; narrar situações vividas para fundamentar uma opinião ou apreciação; expor 
trabalhos com temas disciplinares e interdisciplinares, realizados individualmente ou em grupo; utilizar o resumo, o relato, o reconto em apresentações orais 
sobre obras, partes de obras, livros ou textos sobre temas, por exemplo.  
11.º e 12.º ano  
- fazer apreciações críticas de livros, de filmes, de discursos para, por exemplo, recomendar aos colegas; expor trabalhos com temas disciplinares e 
interdisciplinares, realizados individualmente ou em grupo; utilizar o resumo, o relato, o reconto em apresentações orais sobre livros, filmes, músicas, por 
exemplo.  

 Expressão oral baseada em textos de diferentes géneros textuais sobre temas interdisciplinares.  
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Estratégias a adquirir  
  

 Planificação  
 Avaliação para melhoria dos discursos orais a realizar.  

  

Aprendizagens Essenciais  
  

 

  

Conhecimentos, capacidades e atitudes  
  

Instrumento a privilegiar  

Produzir textos adequados à situação de comunicação, com correção e propriedade lexical.  
Exprimir, com fundamentação, pontos de vista suscitados por leituras diversas.  
Fazer exposições orais para apresentação de leituras (apreciação crítica de obras, partes de obras ou textos com 
temas relevantes), de sínteses e de temas escolhidos autonomamente ou requeridos por outros.  
Utilizar adequadamente recursos verbais e não-verbais para aumentar a eficácia das apresentações orais. Utilizar 
de modo apropriado processos como retoma, resumo e explicitação no uso da palavra em contextos formais.  
Recorrer a processos de planificação e de avaliação de textos para melhoria dos discursos orais a realizar.  

  

 Produção oral  
(o aluno produz exposições para 
apresentação de leituras, de sínteses e 
de temas).  

  

  

  

  

 

  

Conhecimentos, capacidades e atitudes  
  

Instrumento a privilegiar  

Fazer exposições orais para apresentação de temas, de opiniões e de apreciações críticas (de debate, de filmes, 
de peças de teatro, de livro, de exposição ou outra manifestação cultural).  
Preparar adequadamente as apresentações orais através de uma planificação cuidada.  
Utilizar recursos verbais e não-verbais para aumentar a eficácia das apresentações orais a realizar.  
Avaliar, individualmente e/ou em grupo, os discursos orais produzidos por si próprio, através da discussão de 
diversos pontos de vista.  

  

 Produção oral   
(o aluno produz exposições para 
apresentação de temas, de opiniões e 
de apreciações críticas).  
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Conhecimentos, capacidades e atitudes  
  

Instrumento a privilegiar  

Planificar o texto oral elaborando um plano de suporte, com tópicos, argumentos e respetivos exemplos. 
Participar construtivamente em debates em que se explicite e justifique pontos de vista e opiniões, se 
considerem pontos e vista contrários e se reformulem posições.  
Produzir textos de opinião com propriedade vocabular e com diversificação de estruturas sintáticas.  
Avaliar, individualmente e/ou em grupo, os discursos orais produzidos por si próprio através da discussão de 
diversos pontos de vista.  

  

 Produção oral   
(o aluno produz exposições para 
apresentação de opiniões e debate de 
posições).  

  

  

  

  

  

  



  
 –    
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 Níveis de desempenho  10.º ano 

    

Insuficiente  
  

Insuficiente  Suficiente  Bom  Muito bom  

1-4  5-9  10-13  14-17  18-20  



  
 –    
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Não faz apresentações orais.  
  
Comunica de uma forma 
muito confusa, com factos e 
ideias incorretos e avulsos.  
  
  
  
  
  
Usa a linguagem verbal de 
forma inapropriada, com 
falhas sistemáticas na 
correção linguística, sem 
captar a atenção e o interesse 
dos ouvintes.  
  

Comunica de forma confusa e 
pouco estruturada.  
  
As ideias e os factos, mesmo 
quando corretos, não estão 
articulados e nunca atende à 
audiência e ao propósito da 
apresentação.  
  
  
Usa uma linguagem verbal e 
não verbal geralmente 
inadequada, com falhas 
sistemáticas na correção 
linguística, captando muito 
residualmente a atenção e o 
interesse dos ouvintes.  

Comunica com alguma 
segurança e eficácia.  
  
As ideias e os factos 
apresentados são corretos, 
mas com falhas pontuais na 
articulação e sem atender à 
audiência e ao propósito da 
apresentação.  
  
Usa uma linguagem verbal e 
não verbal geralmente  
adequada, com algumas 
falhas na correção linguística, 
captando pontualmente a 
atenção e o interesse dos 
ouvintes.  
  

Comunica com segurança e 
eficácia.  
  
As ideias e os factos são 
apresentados de forma 
articulada e com algum rigor, 
em função da audiência e do 
propósito da apresentação.  
  
  
Usa uma linguagem verbal e 
não verbal com 
expressividade e correção 
linguística, captando, de 
forma global, a atenção e o 
interesse dos ouvintes.  

Comunica com muita 
segurança e eficácia.  
  
As ideias e os factos são 
apresentados de forma 
articulada e rigorosa, em 
função da audiência e do 
propósito da apresentação.  
  
  
Usa uma linguagem verbal e 
não verbal com muita 
expressividade e rigor 
linguístico, captando a 
atenção e o interesse dos 
ouvintes.  

     
 Níveis de desempenho  11.º ano 



  
 –    
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Insuficiente  
  

Insuficiente  Suficiente  Bom  Muito bom  

1-4  5-9  10-13  14-17  18-20  



  
 –    
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Não faz apresentações orais.  
  
  
  
Comunica de uma forma 
muito confusa, com factos e 
ideias incorretos e avulsos.  
  
  
  
  
Usa a linguagem verbal de 
forma inapropriada, com 
falhas sistemáticas na 
correção linguística, sem 
captar a atenção e o interesse 
dos ouvintes.  
  

Comunica de forma confusa e 
pouco estruturada.  
  
  
As ideias e os factos, mesmo 
quando corretos, não estão 
articulados e nunca atende à 
audiência, ao contexto e da 
intenção comunicativa.  
  
  
Usa uma linguagem verbal e 
não verbal geralmente 
inadequada, com falhas 
sistemáticas na correção 
linguística, captando muito 
residualmente a atenção e o 
interesse dos ouvintes.  

Comunica com alguma 
segurança e eficácia.  
  
  
As ideias e os factos 
apresentados são corretos, 
mas com falhas pontuais na 
articulação e sem atender à 
audiência, ao contexto e da 
intenção comunicativa.  
  
Usa uma linguagem verbal e 
não verbal geralmente  
adequada, com algumas 
falhas na correção linguística, 
captando pontualmente a 
atenção e o interesse dos 
ouvintes.  
  

Comunica com segurança e 
eficácia.  
  
  
As ideias e os factos são 
apresentados de forma 
articulada e com algum rigor, 
em função da audiência, do 
contexto e da intenção 
comunicativa.  
  
Usa uma linguagem verbal e 
não verbal com 
expressividade e correção 
linguística, captando, de 
forma global, a atenção e o 
interesse dos ouvintes.  

Comunica com muita 
segurança, eloquência e 
eficácia.  
  
As ideias e os factos são 
apresentados de forma 
articulada e rigorosa, em 
função da audiência, do 
contexto e da intenção 
comunicativa.  
  
Usa uma linguagem verbal e 
não verbal com muita 
expressividade e rigor 
linguístico, captando a 
atenção e o interesse dos 
ouvintes.  

  

    



  
 –    
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 Níveis de desempenho  12.º ano 

    

Insuficiente  
  

Insuficiente  Suficiente  Bom  Muito bom  

1-4  5-9  10-13  14-17  18-20  



  
 –    
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Não faz apresentações orais.  
  
  
  
A comunicação do aluno é 
muito confusa, com factos e 
opiniões incorretos e avulsos.  
  
  
  
Usa a linguagem verbal de 
forma inapropriada, com 
falhas sistemáticas na 
correção linguística, sem 
captar a atenção e o interesse 
dos ouvintes.  
  

Comunica de forma confusa e 
pouco estruturada.  
  
  
Os factos e as opiniões nem 
sempre estão articulados e 
apresenta falhas nos 
argumentos apresentados.  
  
  
  
Usa uma linguagem verbal e 
não verbal geralmente 
inadequada, com falhas 
sistemáticas na correção 
linguística, captando muito 
residualmente a atenção e o 
interesse dos ouvintes.  

Comunica com alguma 
segurança e eficácia.  
  
  
Os factos e as opiniões são 
apresentados com falhas 
pontuais na articulação e nos 
argumentos apresentados.  
  
  
  
Usa uma linguagem verbal e 
não verbal geralmente  
adequada, com algumas 
falhas na correção linguística, 
captando pontualmente a 
atenção e o interesse dos 
ouvintes.  

Comunica com segurança e 
eficácia.  
  
  
Os factos e as opiniões são 
apresentados de forma 
articulada e com algum rigor, 
devidamente 
fundamentados e 
sustentados.  
  
Usa uma linguagem verbal e 
não verbal com 
expressividade, com 
propriedade e correção 
linguística, captando, de 
forma global, a atenção e o 
interesse dos ouvintes.  

Comunica com muita 
segurança, eloquência e 
eficácia.  
  
Os factos e as opiniões são 
apresentados de forma  
articulada e rigorosa, 
devidamente 
fundamentados e 
sustentados.  
  
Usa uma linguagem verbal e 
não verbal com muita 
expressividade, com muita 
propriedade e rigor 
linguístico, captando a 
atenção e o interesse dos 
ouvintes.  
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 Níveis de desempenho das áreas de competência    

    

Insuficiente  
  

Insuficiente  Suficiente   Bom  Muito bom  

1-4  5-9  10-13   14-17  18-20  

  

  

 

Não utiliza qualquer  
estratégia de expressão. OU 
Utiliza, pontualmente, 
estratégias de expressão, 
mas pouco eficazes.  

Utiliza estratégias de 
expressão, mas pouco 
eficazes num processo de 
autonomia e construção de 
aprendizagens.  

Utiliza estratégias de 
expressão, porém nem 
sempre eficazes num 
processo de autonomia e 
construção de 
aprendizagens.  

Utiliza com falhas pontuais 
estratégias de expressão, 
num processo de autonomia 
e construção de 
aprendizagens.   
  

Utiliza com facilidade 
estratégias de expressão, 
num processo de autonomia 
e construção de 
aprendizagens produtos e 
conhecimento.  
  

  

 

 

Não adota um  
comportamento adequado, 
contribuindo de forma 
negativa para o 
desenvolvimento da(s) 
atividade(s).  
  
Em tarefas cooperativas, o 
aluno não confronta 
perspetivas, não apresenta 
contributos e não contribui 
para gerar consensos.  

Nem sempre adota um 
comportamento adequado 
durante a expressão oral.  
  
  
  
  
Em tarefas cooperativas, o 
aluno confronta perspetivas, 
apresenta contributos com 
falhas sistemáticas e 
contribui, pontualmente, 
para gerar consensos.  

Adota um comportamento 
adequado em contexto de 
expressão oral.  
  
  
  
  
Em tarefas cooperativas, o 
aluno confronta perspetivas, 
apresenta contributos com 
algumas pontuais e 
contribui, pontualmente, 
para gerar consensos  

Adota quase sempre um 
comportamento exemplar 
em contexto de expressão 
oral.  
  
  
  
Em tarefas cooperativas, 
confronta perspetivas, 
apresenta contributos com 
falhas pontuais e contribui, 
pontualmente, para gerar 
consensos.  
  

Adota sempre um 
comportamento exemplar 
adequado em contexto de 
expressão oral.  
  
  
  
Em tarefas cooperativas, 
confronta perspetivas, 
apresenta contributos e 
contribui para gerar 
consensos.  
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Não avalia nem valida a 
informação recolhida.  

Nem sempre avalia e valida a 
informação recolhida com 
vista à elaboração e organiza-
a de acordo com um plano.  

Avalia e valida com algumas 
falhas a informação recolhida  
com vista à elaboração e 
organiza-a de acordo com um 
plano.  

Avalia e valida com falhas 
pontuais a informação 
recolhida e organiza-a de 
acordo com um plano.  

Avalia e valida de forma 
proficiente a informação 
recolhida e organiza-a de 
acordo com um plano. [com 
vista à elaboração e à 
apresentação de um novo 
produto ou experiência.]  
  

    

LEITURA  

  

  

Objetivos das atividades de leitura  
  

  

 Identificar o tema e subtemas, justificando.   
 Fazer inferências, justificando.  
 Explicitar a estrutura do texto: organização interna.  
 Explicitar a estrutura global do texto, fundamentando.  
 Relacionar aspetos paratextuais com o conteúdo do texto.   
 Explicitar, em textos apresentados em diversos suportes, marcas de vários géneros textuais.  
 Selecionar criteriosamente informação relevante.  
 Elaborar tópicos que sistematizem as ideias-chave do texto, organizando-as sequencialmente.  
 Analisar a função de diferentes suportes em contextos específicos de leitura.  Exprimir pontos de vista suscitados por leituras diversas, fundamentando.  
    

  

  

Estratégias a promover  
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 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.  

 Realização de diferentes modos de ler e diferentes tipos de leitura.  
 Compreensão e interpretação de textos através de atividades que impliquem:   

- mobilizar experiências e saberes como ativação de conhecimento prévio;  
- colocar questões a partir de elementos paratextuais e textuais (verbais e não verbais);  
- sugerir hipóteses a partir de deduções extraídas da informação textual;  
- inferir informação a partir do texto;  
- avaliar o texto (conteúdo e forma) tendo em conta a intencionalidade do autor e a situação de comunicação;  
- estabelecer ligações entre o tema desenvolvido no texto e a realidade vivida pelo aluno;  
- expandir e aprofundar conhecimentos adquiridos no processo de leitura-compreensão do texto;   

 Elaboração de pequenos projetos de estudo e de pesquisa, sobre temas disciplinares e interdisciplinares;  
 Expressão oral de textos em atividades interdisciplinares, designadamente no que diz respeito ao trabalho sobre diferentes géneros textuais.  

  

  

Estratégias a adquirir  
  

§ Pré-leitura (leitura para identificação de aspetos solicitados);  
§ Concentração em aspetos verbais e paraverbais (ou não verbais quando tal for aplicável);  Pós-leitura, verificando as respostas dadas e alterando-as, se 
necessário.  
§ Técnicas de recolha e tratamento de informação.  

  

    

Aprendizagens Essenciais  
  

  

  

Conhecimentos, capacidades e atitudes  
  

Instrumento a privilegiar  
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Ler em suportes variados textos de diferentes graus de complexidade dos géneros seguintes: relato de viagem, 
exposição sobre um tema, apreciação crítica e cartoon  Realizar leitura crítica e autónoma.  
Analisar a organização interna e externa do texto.  
Clarificar tema(s), subtema(s), ideias principais, pontos de vista.  
Analisar os recursos utilizados para a construção do sentido do texto.  
Interpretar o sentido global do texto e a intencionalidade comunicativa com base em inferências devidamente 
justificadas.  
Utilizar métodos de trabalho científico no registo e tratamento da informação.  

  

 Questionário   
 Respostas fechadas  
 Itens de associação  
 Itens de seleção  
 Itens de escolha múltipla  

  

  

 

  

Conhecimentos, capacidades e atitudes  
  

Instrumento a privilegiar  

Ler em suportes variados textos de diferentes graus de complexidade argumentativa dos géneros seguintes: 
discurso político, apreciação crítica e artigo de opinião.  
Realizar leitura crítica e autónoma.  
Analisar a organização interna e externa do texto.  
Clarificar tema(s), subtema(s), ideias principais, pontos de vista.  
Analisar os recursos utilizados para a construção do sentido do texto.  
Interpretar o texto, com especificação do sentido global do texto e da intencionalidade comunicativa.  
Utilizar criteriosamente procedimentos adequados ao registo e tratamento da informação.  
Exprimir, com fundamentação, pontos de vista suscitados por leituras diversas.  

  

 Questionário   
 Questão-aula  
 Respostas abertas e fechadas  
 Itens de associação  
 Itens de seleção  
 Itens de escolha múltipla  

  

  

  

Conhecimentos, capacidades e atitudes  
  

Instrumento a privilegiar  
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Ler em suportes variados textos de diferentes graus de complexidade argumentativa dos géneros apreciação 
crítica e artigo de opinião.  
Realizar leitura crítica e autónoma.   
Interpretar o texto, com especificação do sentido global do texto e da intencionalidade comunicativa.  
Analisar a organização interna e externa do texto.  
Clarificar tema(s), subtema(s), ideias principais, pontos de vista.  
Compreender a utilização dos recursos expressivos para a construção do sentido do texto.  
Utilizar criteriosamente procedimentos adequados ao registo e tratamento da informação.  
Exprimir, com fundamentação, pontos de vista suscitados por leituras diversas.  

  

 Questionário   
 Questão-aula  
 Respostas abertas e fechadas  
 Itens de associação  
 Itens de seleção  
 Itens de escolha múltipla  

  

  

    



  
 –    
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 Níveis de desempenho  10.º 

    

Insuficiente  
  

Insuficiente  Suficiente  Bom  Muito bom  

1-4  5-9  10-13  14-17  18-20  



  
 –    
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Não identifica nem analisa 
marcas dos diferentes  
géneros.                               OU  
Identifica e analisa com 
muitas dificuldades marcas 
dos diferentes géneros.  
  
Interpreta com muitas 
dificuldades a 
intencionalidade 
comunicativa e não faz 
inferências.  
  
Identifica com muita 
dificuldade o tema e ideias 
principais e reconhece com 
muitas imprecisões os 
pontos de vista.  
  
Nunca utiliza técnicas de 
recolha e de tratamento de 
informação.  

Identifica com algumas 
dificuldades marcas de 
diferentes géneros.  
  
  
  
  
Interpreta com algumas 
dificuldades a 
intencionalidade 
comunicativa sem realizar 
inferências.  
  
Identifica com dificuldade o 
tema e ideias principais e 
reconhece com imprecisões 
os pontos de vista.  
  
  
Utiliza raramente técnicas de 
recolha e de tratamento de 
informação.  

Identifica, embora com 
algumas imprecisões, marcas 
de diferentes géneros.  
  
  
  
  
Interpreta a intencionalidade 
comunicativa com base em 
inferências.  
  
  
  
Identifica com algumas 
imprecisões tema, ideias 
principais e os pontos de 
vista fundamentais.  
  
  
Utiliza quase sempre técnicas 
de recolha e de tratamento 
de informação.  
  

Identifica de forma adequada 
e completa quase todas as 
marcas de diferentes 
géneros.  
  
  
  
Interpreta adequadamente e 
sem imprecisões a 
intencionalidade 
comunicativa com base em 
inferências.   
  
Identifica de forma correta, 
mas com pequenas 
imprecisões, tema, ideias 
principais e os pontos de 
vista fundamentais.  
  
Utiliza sistematicamente 
técnicas de recolha e de 
tratamento de informação.  

Identifica de forma 
proficiente marcas de 
diferentes géneros.  
  
  
  
  
Interpreta de forma rigorosa 
e completa a 
intencionalidade 
comunicativa com base em 
inferências.  
  
Identifica de forma rigorosa e 
completa tema, ideias 
principais e os pontos de 
vista fundamentais.  
  
  
Utiliza de forma proficiente 
técnicas de recolha e de 
tratamento de informação 
(sublinhados, resumos, 
paráfrases).  
  

     
 Níveis de desempenho  11.º 



  
 –    

  

  

  91  

    

Insuficiente  
  

Insuficiente  Suficiente  Bom  Muito bom  

1-4  5-9  10-13  14-17  18-20  

 

Não identifica nem analisa as 
marcas dos diferentes 
géneros.  
  
  
Identifica e analisa com 
muitas dificuldades as 
marcas dos diferentes 
géneros.  
  
  
  
Identifica com muita 
dificuldade o tema e/ou 
subtema e reconhece com 
muitas imprecisões os 
pontos de vista.  
  
Nunca utiliza procedimentos 
de registo e tratamento da 
informação.  

Identifica com algumas 
dificuldades as marcas dos 
diferentes géneros.  
  
  
Interpreta a intencionalidade 
comunicativa sem apresentar 
justificações fundamentadas.  
  
  
  
  
Identifica com dificuldade o 
tema e/ou subtema e 
reconhece com imprecisões 
os pontos de vista.  
  
  
Utiliza raramente 
procedimentos de registo e 
tratamento da informação.  

Identifica, embora com 
algumas imprecisões, as 
marcas dos diferentes 
géneros.  
  
Interpreta a intencionalidade 
comunicativa com base em 
inferências devidamente 
justificadas.  
  
  
  
Identifica com algumas 
imprecisões tema, subtema e 
pontos de vista.  
  
  
Utiliza quase sempre 
procedimentos adequados 
ao registo e tratamento da 
informação.  
  

Identifica de forma adequada 
e completa quase todas as 
marcas dos diferentes 
géneros.  
  
Interpreta adequadamente e 
sem imprecisões a 
intencionalidade 
comunicativa com base em 
inferências devidamente 
justificadas.  
  
Identifica de forma correta, 
mas com pequenas 
imprecisões, tema, subtema 
e pontos de vista.  
  
Utiliza sistematicamente 
procedimentos adequados 
ao registo e tratamento da 
informação.  

Identifica de forma 
proficiente todas as marcas 
dos diferentes géneros.  
  
  
Interpreta de forma rigorosa 
e completa a 
intencionalidade 
comunicativa com base em 
inferências devidamente 
justificadas.  
  
Identifica de forma rigorosa e 
completa tema, subtema e 
pontos de vista.  
  
  
Utiliza de forma proficiente 
procedimentos adequados 
ao registo e tratamento da 
informação.  



  
 –    
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 Níveis de desempenho  12.º 

    

Insuficiente  
  

Insuficiente  Suficiente  Bom  Muito bom  

1-4  5-9  10-13  14-17  18-20  

 

Não interpreta ou interpreta 
com falhas sistemáticas o 
sentido global dos textos e 
com muitas imprecisões a 
intencionalidade 
comunicativa.  
  
Compreende com muita  
dificuldade a utilização de 
recursos expressivos para a 
construção de sentido do 
texto.  
  
  
Nunca ou raramente exprime 
com fundamentação pontos 
de vista suscitados pelas 
leituras.  

Interpreta com muitas 
dificuldades o sentido global 
dos textos e com imprecisões 
a intencionalidade 
comunicativa.  
  
  
Compreende com dificuldade 
a utilização de recursos 
expressivos para a construção 
de sentido do texto.  
  
  
Exprime pontualmente e 
com falhas sistemáticas 
pontos de vista suscitados 
pelas leituras.  

Interpreta textos com 
especificação do sentido 
global e da intencionalidade 
comunicativa, embora com 
algumas imprecisões.  
  
  
Compreende com algumas 
imprecisões a utilização de 
recursos expressivos para a 
construção de sentido do 
texto.  
  
  
Exprime quase sempre com 
fundamentação pontos de 
vista suscitados pelas leituras.  

Interpreta textos de forma 
adequada e completa, com 
especificação do sentido 
global e da intencionalidade 
comunicativa.  
  
  
Compreende de forma 
correta, mas com pequenas 
imprecisões a utilização de 
recursos expressivos para a 
construção de sentido do 
texto.  
  
Exprime sistematicamente e 
com fundamentação pontos 
de vista suscitados pelas 
leituras.  

Interpreta textos de forma 
proficiente, com 
especificação do sentido 
global e da intencionalidade 
comunicativa.  
   
  
Compreende de forma 
rigorosa e completa a 
utilização de recursos 
expressivos para a construção 
de sentido do texto.  
  
Exprime de forma proficiente 
e com fundamentação pontos 
de vista suscitados pelas 
leituras.  
  

     



 

  93  

  

  

 Níveis de desempenho das áreas de competência    

    

Insuficiente  
  

Insuficiente  Suficiente   Bom  Muito bom  

1-4  5-9  10-13   14-17  18-20  

  

 

Não utiliza qualquer 
estratégia de leitura.  

utiliza estratégias de leitura, 
mas pouco eficazes num 
processo de autonomia e 
construção de aprendizagens  

Utiliza estratégias de leitura, 
porém nem sempre eficazes 
num processo de autonomia 
e construção de 
aprendizagens.  

Utiliza com falhas pontuais 
estratégias de leitura, num 
processo de autonomia e 
construção de 
aprendizagens.   
  

Utiliza com facilidade 
estratégias de leitura, num 
processo de autonomia e 
construção de aprendizagens 
produtos e conhecimento  

  

 

 

Não adota um  
comportamento adequado, 
contribuindo de forma 
negativa no desenvolvimento 
da(s) atividade(s).  
  
Em tarefas cooperativas, o 
aluno não confronta 
perspetivas, não apresenta 
contributos e não contribui 
para gerar consensos.  

Nem sempre adota um 
comportamento adequado 
em contexto de leitura.  
  
  
  
Em tarefas cooperativas, o 
aluno confronta perspetivas, 
apresenta contributos com 
falhas sistemáticas e 
contribui, pontualmente, 
para gerar consensos.  

Adota um comportamento 
adequado em contexto de 
leitura.  
  
  
  
Em tarefas cooperativas, o 
aluno confronta perspetivas, 
apresenta contributos com 
algumas pontuais e 
contribui, pontualmente, 
para gerar consensos  

Adota quase sempre um 
comportamento exemplar 
em contexto de leitura.  
  
  
  
Em tarefas cooperativas, 
confronta perspetivas, 
apresenta contributos com 
falhas pontuais e contribui, 
pontualmente, para gerar 
consensos.  
  

Adota sempre um 
comportamento exemplar 
adequado em contexto de 
leitura.  
  
  
Em tarefas cooperativas, 
confronta perspetivas, 
apresenta contributos e 
contribui para gerar 
consensos.  

  

 
Não avalia nem valida a 
informação recolhida.  
  

Nem sempre avalia e valida a 
informação recolhida.  

Avalia e valida com algumas 
falhas informação recolhida.  

Avalia e valida com falhas 
pontuais a informação 
recolhida.  

Avalia e valida de forma 
proficiente a informação 
recolhida.  
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EDUCAÇÃO LITERÁRIA  

  

  

Objetivos das atividades de educação literária  
  

  

 Ler expressivamente em voz alta textos literários, após preparação da leitura.  
 Ler textos literários portugueses de diferentes géneros, pertencentes a diferentes séculos e em conformidade com o definido no Programa.   Identificar o tema e 

subtemas, justificando.   
 Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e universos de referência, justificando.   
 Fazer inferências, fundamentando.   
 Analisar o ponto de vista das diferentes personagens.   
 Explicitar a estrutura do texto: organização interna.   
 Estabelecer relações de sentido: entre as diversas partes constitutivas de um texto; entre situações ou episódios; entre características e pontos de vista das 

personagens; entre obras.   
 Reconhecer e caracterizar os elementos constitutivos do texto poético anteriormente aprendidos e, ainda, os que dizem respeito a: estrofe; métrica; rima; 

paralelismo; refrão.   
 Reconhecer e caracterizar os elementos constitutivos do texto dramático: ato e cena; didascália; diálogo, monologo e aparte.   
 Reconhecer e caracterizar os seguintes elementos constitutivos da narrativa: ação principal e ações secundárias; personagem principal e personagem secundária; 

narrador (presença e ausência na ação; formas de intervenção: narrador-personagem; comentário ou reflexão; espaço (físico, psicológico e social); tempo 
(narrativo e histórico).   

 Identificar e explicitar o valor dos recursos expressivos mencionados no Programa.   
 Reconhecer e caracterizar textos quanto ao género literário, em conformidade com o definido no Programa.  Identificar e explicitar o valor dos recursos 

expressivos mencionados no Programa.  
  

  

  

Estratégias a promover  
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 Consolidação de conhecimento e saberes (noções de versificação, modos literários, estrutura interna e externa do texto dramático e do texto narrativo, recursos 
expressivos).  

 Aquisição de saberes relacionados com as obras em estudo.  
 Consolidação de conhecimento e saberes relacionados com a leitura de diferentes géneros e modos literários.  
 Aquisição de saberes relacionados com as obras literárias em estudo.  
 Compreensão de textos literários com base num percurso de leitura que implique:  

- ler autonomamente obras ou partes de obras;  
- 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 textuais; - analisar o modo como o(s) tema(s), as 
experiências e os valores são representados pelo(s) autor(es) do texto; - justificar, de modo fundamentado, as interpretações.  

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

- apresentar e defender perante o professor e a turma um projeto de leitura (indicando, por exemplo, os seus objetivos pessoais como leitor para um 

determinado intervalo de tempo);  

- selecionar os livros a ler em função do seu projeto de leitura;  

- desenvolver e gerir o percurso de leitor realizado, que inclua auto e heteroavaliação tendo em conta o grau de consecução dos objetivos definidos inicialmente; - 

apresentar em público (por exemplo, à turma, a outras turmas, à escola, à comunidade) o percurso pessoal de leitor, que pode incluir dramatização, recitação, 

leitura expressiva, reconto de histórias, recriação, expressão de reações subjetivas de leitor, persuasão de colegas para a leitura de livros.  

 Exploração e aprofundamento de temas interdisciplinares suscitados pelas obras literárias em estudo.  

  

  
  
     



 

  96  

  Aprendizagens Essenciais  

 

Conhecimentos, capacidades e atitudes  Instrumento a privilegiar  
Interpretar textos literários portugueses de diferentes autores e géneros, produzidos entre os séculos XII e XVI.  
Contextualizar textos literários portugueses anteriores ao século XVII em função de marcos históricos e culturais.   
Relacionar características formais do texto poético com a construção do sentido.  
Analisar o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do texto, designadamente: alegoria, interrogação retórica, 
metonímia, aliteração, apóstrofe, anástrofe.   
Comparar textos em função de temas, ideias e valores.  
Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos.   
Expressar, oralmente ou por escrito, pontos de vista fundamentados, suscitados pelas obras e seus autores.  
Desenvolver um projeto de leitura que revele pensamento crítico e criativo, a apresentar publicamente em suportes variados.  

  

 Questionário   
 Questão-aula  
 Respostas abertas e 

fechadas  
 Itens de associação  
 Itens de seleção  
 Itens de escolha 

múltipla  

  

 

Conhecimentos, capacidades e atitudes  Instrumento a privilegiar  
Interpretar obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros, produzidas entre os séculos XVII e XIX.  
Contextualizar textos literários portugueses dos séculos XVII ao XIX de vários géneros em função de grandes marcos históricos e 
culturais.   
Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos.   
Analisar o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do texto, designadamente: adjetivação, gradação, 
metonímia, sinestesia.   
Comparar textos de diferentes épocas em função dos temas, ideias, valores e marcos históricos e culturais.  
Debater, de forma fundamentada e sustentada, oralmente ou por escrito, pontos de vista fundamentados, suscitados pela 
leitura de textos e autores diferentes.  
Mobilizar para a interpretação textual os conhecimentos adquiridos sobre os elementos constituintes do texto poético, do texto 
dramático e do texto narrativo.  
Desenvolver um projeto de leitura que revele pensamento crítico e criativo, a apresentar publicamente em suportes variados.  

  

 Questionário   
 Questão-aula  
 Respostas abertas e 

fechadas  
 Itens de associação  
 Itens de seleção  
 Itens de escolha 

múltipla  

  

Conhecimentos, capacidades e atitudes  Instrumento a privilegiar  
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Interpretar obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros, produzidas no século XX.  
Contextualizar textos literários portugueses do século XX em função de grandes marcos históricos e culturais.   
Mobilizar para a interpretação textual os conhecimentos adquiridos sobre os elementos constituintes do texto poético e do 
texto narrativo.  
Analisar o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do texto, designadamente: adjetivação, gradação, 
metonímia, sinestesia.   
Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos.   
Comparar textos de diferentes épocas em função dos temas, ideias, valores e marcos históricos e culturais.  
Debater, de forma fundamentada e sustentada, oralmente ou por escrito, pontos de vista fundamentados, suscitados pela 
leitura de textos e autores diferentes.  
Desenvolver um projeto de leitura que revele pensamento crítico e criativo, a apresentar publicamente em suportes variados.  

  

 Questionário   
 Questão-aula  
 Respostas abertas e 

fechadas  
 Itens de associação  
 Itens de seleção  
 Itens de escolha 

múltipla  

  

  

  

  Níveis de desempenho – 10.º - 11.º - 12.º    

    

Insuficiente  
  

Insuficiente   Suficiente   Bom  Muito bom  

1-4  5-9   10-13   14-17  18-20  
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Não interpreta nem analisa.     
                                                OU  
Interpreta e analisa com 
muitas dificuldades textos 
literários de diferentes 
autores e géneros, 
produzidos num período 
temporal.  
(Não) Contextualiza com 
muitas dificuldades textos 
literários.  
  

(Não) Reconhece com muitas 
dificuldades valores 
manifestados nos textos, 
estabelecendo, com muitas 
imprecisões, comparações 
entre textos de diferentes 
épocas em função de temas, 
ideias, valores e marcos 
culturais.  
  
(Não) analisa, com muitas 
dificuldades e com muitas 
imprecisões, valores de 
recursos expressivos.  
  
Mobiliza com muitas 
dificuldades conhecimentos 
adquiridos sobre elementos 
constitutivos dos diversos 
géneros e modos literários.  

Interpreta e analisa com 
algumas dificuldades textos 
literários de diferentes 
autores e géneros, 
produzidos num período 
temporal.  
  
Contextualiza com algumas 
dificuldades textos literários.  
  
  
Reconhece com algumas 
dificuldades valores 
manifestados nos textos, 
estabelecendo, com 
imprecisões, comparações 
entre textos de diferentes 
épocas em função de temas, 
ideias, valores e marcos 
culturais.  
  
  
Analisa com algumas 
dificuldades valores de 
recursos expressivos.  
  
  
Mobiliza com algumas 
dificuldades conhecimentos 
adquiridos sobre elementos 
constitutivos dos diversos 
géneros e modos literários.  

Interpreta e analisa de 
adequadamente textos 
literários de diferentes 
autores e géneros, 
produzidos num período 
temporal.  
  
Contextualiza com algumas  
imprecisões textos literários  
  
  
Reconhece adequadamente, 
com algumas imprecisões, 
valores manifestados nos 
textos, estabelecendo, 
comparações entre textos de 
diferentes épocas em função 
de temas, ideias, valores e 
marcos culturais.  
  
  
  
Analisa adequadamente, 
com algumas imprecisões, 
valores de recursos 
expressivos.  
  
Mobiliza adequadamente, com 
algumas imprecisões, 
conhecimentos adquiridos 
sobre elementos constitutivos 
dos diversos géneros e modos 
literários.  

Interpreta e analisa de forma 
adequada e completa textos 
literários de diferentes 
autores e géneros, 
produzidos num período 
temporal.  
  
Contextualiza 
adequadamente e sem 
imprecisões textos literários.  
  
Reconhece adequadamente e 
sem imprecisões valores 
manifestados nos textos, 
estabelecendo comparações 
entre textos de diferentes 
épocas em função de temas, 
ideias, valores e marcos 
culturais.  
  
  
  
Analisa de forma correta, mas 
com pequenas imprecisões, 
valores de recursos 
expressivos.  
  
Mobiliza com pertinência 
conhecimentos adquiridos 
sobre elementos constitutivos 
dos diversos géneros e modos 
literários.  

Interpreta e analisa de forma 
proficiente textos literários 
de diferentes autores e 
géneros, produzidos num 
período temporal.  
  
  
Contextualiza de forma 
rigorosa e completa textos 
literários.  
  
Reconhece valores 
manifestados nos textos, 
estabelecendo de forma 
proficiente comparações 
entre textos de diferentes 
épocas em função de temas, 
ideias, valores e marcos 
culturais.  
  
  
  
Analisa de forma rigorosa e 
pertinente valores de 
recursos expressivos.  
  
  

Mobiliza com rigor e perfeição 
conhecimentos adquiridos 
sobre elementos constitutivos 
dos diversos géneros e modos 
literários.  
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 Níveis de desempenho das áreas de competência    

    

Insuficiente  
  

Insuficiente  Suficiente   Bom  Muito bom  

1-4  5-9  10-13   14-17  18-20  

  

 

Não utiliza estratégias.      OU 
Utiliza pontualmente 
estratégias para melhorar,  
porém não são eficazes  
  
  
Não desenvolve estes 
procedimentos nem de 
forma de crítica nem 
autónoma.  

Utiliza estratégias, mas pouco 
eficazes num processo de 
autonomia e construção de 
caminhos próprios de 
aprendizagem.   
  
Desenvolve, com falhas 
sistemáticas, estes 
procedimentos de forma 
crítica e autónoma.  

Utiliza estratégias, porém 
nem sempre eficazes num 
processo de autonomia e 
construção de caminhos 
próprios de aprendizagem.   
  
Desenvolve, com algumas 
falhas, estes procedimentos 
de forma crítica e autónoma.  

Utiliza com facilidade 
estratégias para melhorar, 
num processo de autonomia 
e construção de caminhos 
próprios de aprendizagem.   
  
Desenvolve, com falhas 
pontuais, estes 
procedimentos de forma 
crítica e autónoma.  
  

Utiliza com muita facilidade 
estratégias para melhorar, 
num processo de autonomia 
e construção de caminhos 
próprios de aprendizagem.   
  
Desenvolve estes 
procedimentos de forma 
crítica e autónoma.  

  



 

  100  

 

 

Não adota um  
comportamento adequado, 
contribuindo de forma 
negativa no desenvolvimento 
da atividade  
  
Em tarefas cooperativas, o 
aluno não confronta 
perspetivas, não justifica 
posições, não apresenta 
contributos e não contribui 
para gerar consensos, não 
resolvendo problemas 
relacionais.  

Nem sempre adota um 
comportamento adequado.  
  
  
  
  
Em tarefas cooperativas, o 
aluno confronta perspetivas, 
justifica posições, apresenta 
contributos com falhas 
sistemáticas e contribui, 
pontualmente, para gerar 
consensos, contribuindo, 
pontualmente e com 
algumas falhas, com 
sugestões para a resolução 
de problemas relacionais.  

Adota um comportamento 
adequado.   
  
  
  
  
Em tarefas cooperativas, o 
aluno confronta perspetivas, 
justifica posições, apresenta 
contributos com algumas 
falhas pontuais e contribui, 
pontualmente, para gerar 
consensos, contribuindo, 
pontualmente, com 
sugestões para a resolução 
de problemas relacionais.  

Adota quase sempre um 
comportamento exemplar.  
  
  
  
  
Em tarefas cooperativas, o 
aluno confronta perspetivas, 
justifica posições, apresenta 
contributos com falhas 
pontuais e contribui, 
pontualmente, para gerar 
consensos, resolvendo, 
pontualmente, problemas 
relacionais.  

Adota sempre um 
comportamento exemplar.  
  
  
  
  
Em tarefas cooperativas, o 
aluno confronta perspetivas, 
justifica posições, apresenta 
contributos e contribui para 
gerar consensos, resolvendo, 
quando necessário, 
problemas relacionais.  

  

 
Não avalia nem valida a 
informação recolhida.  

Nem sempre avalia e valida a 
informação recolhida.  

Avalia e valida com algumas 
falhas a informação 
recolhida.  

Avalia e valida com falhas 
pontuais a informação 
recolhida.  

Avalia e valida de forma 
proficiente a informação 
recolhida.  

  

    

ESCRITA  

  

  

Objetivos das atividades de escrita  
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 Pesquisa informação pertinente.  
 Elabora planos.  
 Consolida e aperfeiçoa procedimentos de elaboração de planos de texto.  Escreve textos variados, respeitando marcas do género.  
 Respeita o tema.  
 Mobiliza informação adequada ao tema.  
 Redige um texto estruturado, que reflita uma planificação, evidenciando um bom domínio dos mecanismos de coesão textual.  Mobiliza adequadamente 
recursos de língua.  

  

  

  

Estratégias a promover  
  

  

 Aquisição de conhecimento relacionado com as propriedades de um texto (progressão temática, coerência e coesão) e com os diferentes modos de organizar um 
texto, tendo em conta a finalidade, o destinatário e a situação de comunicação.  

 Manipulação de textos fazendo variações quanto à extensão de frases ou segmentos textuais ou da modificação do ponto de vista, por exemplo.   
 Planificação do que se vai escrever através de procedimentos que impliquem, por exemplo, decidir o tema e a situação de escrita, definir o objetivo da escrita; 

decidir o destinatário do texto, conhecer as características do género textual que se pretende escrever.  
 Elaboração de um texto prévio.  
 Textualização individual a partir do texto prévio que implica reformulação do conteúdo à medida que vai escrevendo.  
 Revisão (em função dos objetivos iniciais e da coerência e coesão do texto) e aperfeiçoamento textual, o que implica reler, avaliar (com recurso a auto e a 

heteroavaliação) e corrigir.  
 Apreciação de textos produzidos pelo próprio aluno ou por colegas justificando o juízo de valor sustentado.  
 Preparação da versão final.  
 Expressão escrita sobre temas interdisciplinares.  

  

  

  

Estratégias a adquirir  
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 Planificação  
 Textualização  
 Revisão para melhoria das produções escritas a realizar.  

  
     

Aprendizagens Essenciais  
  

 

  

Conhecimentos, capacidades e atitudes  
  

Instrumento a privilegiar  

Escrever sínteses, exposições sobre um tema e apreciações críticas, respeitando as marcas de género.  
Planificar o texto a escrever, após pesquisa e seleção de informação pertinente.   
Redigir o texto com domínio seguro da organização em parágrafos e dos mecanismos de coerência e de coesão 
textual.   
Editar os textos escritos, em diferentes suportes, após revisão, individual ou em grupo, tendo em conta a 
adequação, a propriedade vocabular e a correção linguística.  
Respeitar os princípios do trabalho intelectual: identificação das fontes utilizadas, cumprimento das normas de 
citação, uso de notas de rodapé e referenciação bibliográfica.  

  

 Questionário   
 Questão-aula  
 Itens de construção (curta e extensa)  

  

  

  

  

 

  

Conhecimentos, capacidades e atitudes  
  

Instrumento a privilegiar  

Escrever textos de opinião, apreciações críticas e exposições sobre um tema.  
Planificar os textos a escrever, após pesquisa e seleção de informação relevante.   
Redigir com desenvoltura, consistência, adequação e correção os textos planificados.  
Utilizar mecanismos de revisão, de avaliação e correção para aperfeiçoar o texto escrito antes da apresentação 
da versão final.  
Respeitar os princípios do trabalho intelectual como referenciação bibliográfica de acordo com normas 
específicas.  

  

 Questionário   
 Questão-aula  
 Itens de construção (curta e extensa)  
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Conhecimentos, capacidades e atitudes  
  

Instrumento a privilegiar  

Escrever textos de opinião, apreciações críticas e exposições sobre um tema.  
Planificar os textos a escrever, após pesquisa e seleção de informação relevante.   
Redigir com desenvoltura, consistência, adequação e correção os textos planificados.  
Utilizar mecanismos de revisão, de avaliação e correção para aperfeiçoar o texto escrito antes da apresentação 
da versão final.  

  

 Questionário   
 Questão-aula  
 Itens de construção (curta e extensa)  

  

    

  

  

  

  Níveis de desempenho – 10.º - 11.º - 12.º    

    

Insuficiente  
  

Insuficiente   Suficiente   Bom  Muito bom  

1-4  5-9   10-13   14-17  18-20  
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Não planifica                       OU 
Planifica sem rigor o texto, 
ainda que com orientação,  
com falhas sistemáticas que 
comprometem a  
estruturação e a coerência da 
informação.   
  
  

Não produz                          OU  
Produz um texto sem 
respeitar as marcas de género 
e sem mobilizar informação 
que identifique a tipologia 
textual   
  
Não redige                           OU   
Redige um texto sem respeito 
pelos princípios básicos da 
adequação discursiva, com 
falhas sistemáticas na 
correção linguística e na 
estruturação textual, 
comprometendo totalmente 
a coesão e coerência do 
texto.   
  
Não revê OU  
Revê o texto sem integrar as 
orientações do feedback 
fornecido e sem melhorar o 
texto inicial.  
  

Planifica o texto com 
orientação, incluindo a 
informação essencial, com 
falhas que comprometem a 
estruturação e a coerência da 
informação mobilizada.   
  
  
  

Produz um texto sem 
respeitar as marcas de 
género, mobilizando com 
falhas sistemáticas a 
informação de acordo com a 
tipologia textual.   
  

  Redige um texto com falhas 
sistemáticas na adequação 
discursiva, na correção 
linguística e na estruturação 
textual, comprometendo a 
coesão e coerência do texto.   
  
  
  
Revê o texto integrando 
muito poucas orientações do 
feedback fornecido, 
aperfeiçoando-o 
pontualmente e não 
atingindo totalmente os 
objetivos iniciais.  

Planifica o texto com 
orientação, incluindo a 
informação essencial, com 
falhas que não  
comprometem a  
estruturação e a coerência da 
informação mobilizada.   
  
  

Produz um texto respeitando 
algumas marcas de género, 
mobilizando com algumas 
falhas a informação de acordo 
com a tipologia textual.   
  
Redige um texto com algumas 
falhas na adequação 
discursiva, na correção 
linguística e na estruturação 
textual, não comprometendo 
a coesão e coerência do 
texto.   
  
  
Revê o texto integrando 
apenas algumas orientações 
do feedback fornecido, 
aperfeiçoando-o 
pontualmente e não 
atingindo totalmente os 
objetivos iniciais.  

Planifica o texto com 
orientação pontual, incluindo 
a informação solicitada, com 
falhas pontuais na 
estruturação e coerência da 
informação mobilizada.   
  
  
  

Produz um texto respeitando 
as principais marcas de 
género, mobilizando 
adequadamente a informação 
de acordo com a tipologia 
textual.  
  
Redige um texto com falhas 
pontuais na adequação 
discursiva, na correção 
linguística e na estruturação 
textual.   
  
  
  
  
Revê o texto com base no 
feedback fornecido, 
aperfeiçoando-o ainda que 
não atingindo totalmente os 
objetivos iniciais.   
  
  

Planifica o texto com rigor e 
sem necessidade de 
orientação, incluindo toda a 
informação solicitada, sem 
falhas ou com falhas muito 
pontuais na estruturação e 
coerência da informação 
mobilizada.   
  

Produz um texto respeitando 
integralmente as marcas de 
género, mobilizando com 
rigor e propriedade a 
informação de acordo com a 
tipologia textual.   
  
Redige um texto com 
adequação discursiva 
(registo de língua, variedade 
lexical e processos de 
modalização), sem falhas ou 
com falhas muito pontuais 
na correção linguística e na 
estruturação textual.   
  
Revê o texto com base no 
feedback fornecido, 
aperfeiçoando-o em função 
dos objetivos iniciais.   
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Não se envolve                    OU 
Envolve-se sem eficácia, 
ainda que com orientação 
sistemática e a pedido de 
outros, em processos de co e 
de autoavaliação, não 
identificando, em produções 
próprias e na dos colegas, 
aspetos a melhorar e não 
contribuindo, com sugestões 
de melhoria do texto.   

Envolve-se, pontualmente, 
com orientação sistemática e 
a pedido de outros, em 
processos de co e de 
autoavaliação, identificando 
pontualmente, em 
produções próprias e na dos 
colegas, aspetos a melhorar 
e contribuindo, também 
pontualmente, com 
sugestões de melhoria do 
texto.  

Envolve-se, com orientação 
sistemática e a pedido de 
outros, em processos de co e 
de autoavaliação, 
identificando pontualmente, 
em produções próprias e na 
dos colegas, aspetos a 
melhorar e contribuindo, 
também pontualmente, com 
sugestões de melhoria do 
texto.   

Envolve-se, com alguma 
orientação e a pedido de 
outros, em processos de co e 
de autoavaliação, 
identificando, em produções 
próprias e na dos colegas, 
aspetos a melhorar e 
contribuindo, ainda que 
pontualmente, com 
sugestões de melhoria do 
texto.   
  

Envolve-se, por iniciativa 
própria ou a pedido de 
outros, em processos de co e 
de autoavaliação, 
identificando, em produções 
próprias e na dos colegas, 
aspetos a melhorar e 
contribuindo frequentemente 
com sugestões de melhoria 
do texto.  
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 Níveis de desempenho das áreas de competência    

    

Insuficiente  
  

Insuficiente  Suficiente   Bom  Muito bom  

1-4  5-9  10-13   14-17  18-20  

  

  

 
Não avalia nem valida a 
informação recolhida nem a 
organiza de acordo com um 
plano.  

Nem sempre avalia e valida a 
informação recolhida e a 
organiza de acordo com um 
plano.  

Avalia e valida com algumas 
falhas informação recolhida e 
organiza-a de acordo com 
um plano.  

Avalia e valida com falhas 
pontuais a informação 
recolhida e organiza-a de 
acordo com um plano.  

Avalia e valida de forma 
proficiente a informação 
recolhida e organiza-a de 
acordo com um plano. [com 
vista à elaboração e à 
apresentação de um novo 
produto ou experiência.]  
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Não utiliza estratégias de 
produção escrita.                OU 
Utiliza pontualmente 
estratégias de produção 
escrita para melhorar, porém 
não são eficazes  
  
  
Não desenvolve estes 
procedimentos nem de 
forma de crítica nem 
autónoma.  
  
  
Não adota um  
comportamento adequado, 
contribuindo de forma 
negativa no desenvolvimento 
da atividade  
  

Utiliza estratégias de 
produção escrita, mas pouco 
eficazes num processo de 
autonomia e construção de 
caminhos próprios de 
aprendizagem.   
  
  
Desenvolve, com falhas 
sistemáticas, estes 
procedimentos de forma 
crítica e autónoma.  
  
Nem sempre adota um 
comportamento adequado 
em contexto de produção 
escrita (oficina).  
  

Utiliza estratégias de 
produção escrita para 
melhorar, porém nem 
sempre eficazes num 
processo de autonomia e 
construção de caminhos 
próprios de aprendizagem.   
  
Desenvolve, com algumas 
falhas, estes procedimentos 
de forma crítica e autónoma.  
  
  
Adota um comportamento 
adequado em contexto de 
produção escrita (oficina).  
  

Utiliza com facilidade 
estratégias de produção 
escrita para melhorar, num 
processo de autonomia e 
construção de caminhos 
próprios de aprendizagem.   
  
  
Desenvolve, com falhas 
pontuais, estes 
procedimentos de forma 
crítica e autónoma.  
  
Adota quase sempre um 
comportamento 
exemplar em contexto de 
produção escrita (oficina).  
  
  

Utiliza com muita facilidade 
estratégias de produção 
escrita para melhorar, num 
processo de autonomia e 
construção de caminhos 
próprios de aprendizagem.   
  
  
Desenvolve estes 
procedimentos de forma 
crítica e autónoma.   
  
  
Adota sempre um 
comportamento exemplar 
adequado em contexto de 
produção escrita (oficina).  
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Nas diferentes fases, em 
tarefas cooperativas, o aluno 
não confronta perspetivas, 
não justifica posições, não 
apresenta contributos e não 
contribui para gerar 
consensos, não resolvendo 
problemas relacionais, de 
modo a construir 
colaborativamente um 
produto textual com rigor na 
informação mobilizada e na 
estruturação textual e 
linguística.  

Na sua fase de planificação 
ou de revisão, em tarefas 
cooperativas, o aluno 
confronta perspetivas, 
justifica posições, apresenta 
contributos com falhas 
sistemáticas e contribui, 
pontualmente, para gerar 
consensos, contribuindo, 
pontualmente e com 
algumas falhas, com 
sugestões para a resolução 
de problemas relacionais, de 
modo a construir 
colaborativamente um 
produto textual na 
informação mobilizada e na 
estruturação textual e 
linguística.  
  

Na sua fase de planificação 
ou de revisão, em tarefas 
cooperativas, o aluno 
confronta perspetivas, 
justifica posições, apresenta 
contributos com algumas 
pontuais e contribui, 
pontualmente, para gerar 
consensos, contribuindo, 
pontualmente, com 
sugestões para a resolução 
de problemas relacionais, de 
modo a construir 
colaborativamente um 
produto textual na 
informação mobilizada e na 
estruturação textual e 
linguística.  

Na sua fase de planificação 
ou de revisão, em tarefas 
cooperativas, o aluno 
confronta perspetivas, 
justifica posições, apresenta 
contributos com falhas 
pontuais e contribui, 
pontualmente, para gerar 
consensos, resolvendo, 
pontualmente, problemas 
relacionais, de modo a 
construir colaborativamente 
um produto textual na 
informação mobilizada e na 
estruturação textual e 
linguística.  

Na sua fase de planificação 
ou de revisão, em tarefas 
cooperativas, o aluno 
confronta perspetivas, 
justifica posições, apresenta 
contributos e contribui para 
gerar consensos, resolvendo, 
quando necessário, 
problemas relacionais, de 
modo a construir 
colaborativamente um 
produto textual com rigor na 
informação mobilizada e na 
estruturação textual e 
linguística.  

  

  

     
GRAMÁTICA  

  

  

Objetivos das atividades de gramática  
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 Conhecer a origem e a evolução do português.  
 Explicitar aspetos essenciais da sintaxe do português.  
 Explicitar aspetos essenciais da lexicologia do português.  
 Construir um conhecimento reflexivo sobre a estrutura e o uso do português.  
 Reconhecer a forma como se constrói a textualidade.  
 Reconhecer modalidades de reprodução ou de citação do discurso.  
 Identificar aspetos da dimensão pragmática do discurso.  

 Explicitar aspetos da semântica do português.  

  

  

Estratégias a promover  
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 Análise de construções frásicas e textuais em que seja possível  
- Questionar, exercitar, modificar, fazer variar e registar alterações   
- Explicitar procedimentos  
- Sistematizar regras   

 Explicitação de valores semânticos das palavras, tendo em conta os seus contextos de ocorrência no plano diacrónico  
 Sistematização do conhecimento sobre constituintes da frase e funções sintáticas, na frase simples e na frase complexa  
 Exercitação, no modo oral e escrito, de processos discursivos e textuais que tornem possível analisar  - Propriedades configuradoras da 

textualidade (progressão temática, coerência, coesão); - Modalidades de reprodução do discurso no discurso  
 Explicitação de formas de expressão que traduzam diferentes valores modais tendo em conta a situação comunicativa  Identificação de 

processos de referenciação   
- Anafórica em enunciados orais e escritos – 10.º ano – e deítica e anafórica em enunciados orais e escritos – 11.º ano.   

 Consolidação do conhecimento de processos de formação de palavras distinguindo o regular do irregular   
 Análise gramatical de orações e frases que torne possível   

- Sistematizar o conhecimento articulado sobre constituintes da frase e respetivas funções sintáticas;  
- Explicitar funções sintáticas internas à frase, na frase simples e na frase complexa; - Classificar orações  

 Explicitação de valores aspetuais expressos pelo sistema verbal nos textos orais e escritos.  
 Distinção entre situações estativas e eventos  
 Explicitação e análise, no modo oral e escrito, de processos discursivos e textuais que tornem possível.  Explicitar meios para dar coesão e coerência a um 
texto.  
 Explicitar modos de reprodução do discurso  
 Explicitar diferentes formas de expressão do aspeto.  
 Reconhecimento e exercitação na leitura e na escrita do discurso direto, indireto e indireto livre.  

Aprendizagens Essenciais  
  

  

Conhecimentos, capacidades e atitudes  
  

Instrumento a privilegiar  
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Conhecer a origem, a evolução e a distribuição geográfica do Português no mundo.   
Reconhecer processos fonológicos que ocorrem no português (na evolução e no uso).   
Analisar com segurança frases simples e complexas (identificação de constituintes e das respetivas funções 
sintáticas, incluindo complemento do nome e do adjetivo, divisão e classificação de orações, incluindo orações 
subordinadas substantivas relativas).  
Reconhecer valores semânticos de palavras considerando o respetivo étimo.   
Explicitar o significado das palavras com base na análise dos processos de formação.   
Usar de modo intencional diferentes valores modais atendendo à situação comunicativa (epistémicos, 
deônticos e apreciativos).   
Reconhecer a anáfora como mecanismo de coesão e de progressão do texto.   
Relacionar situações de comunicação, interlocutores e registos de língua (grau de formalidade, relação 
hierárquica entre os participantes, modo oral ou escrito da interação), tendo em conta os diversos atos de fala.  

  

 Questionário   
 Questão-aula  
 Respostas fechadas  
 Itens de associação  
 Itens de seleção  
 Itens de escolha múltipla  

  

 

  

Conhecimentos, capacidades e atitudes  
  

Instrumento a privilegiar  

Sistematizar o conhecimento dos diferentes constituintes da frase (grupo verbal, grupo nominal, grupo 
adjetival, grupo preposicional, grupo adverbial) e das funções sintáticas internas à frase.  
Explicitar o conhecimento gramatical relacionado com a articulação entre constituintes e entre 
frases. Reconhecer os valores semânticos de palavras considerando o respetivo étimo  Analisar 
processos de coesão e de progressão do texto como a anáfora.  
Utilizar intencionalmente os processos de coesão textual (gramatical e lexical).  
Utilizar intencionalmente modalidades de reprodução do discurso (incluindo discurso indireto livre).  
Conhecer a referência deítica (deíticos e respetivos referentes).  

  

 Questionário   
 Questão-aula  
 Respostas fechadas  
 Itens de associação  
 Itens de seleção  
 Itens de escolha múltipla  

  

  

Conhecimentos, capacidades e atitudes  
  

Instrumento a privilegiar  
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Explicitar aspetos essenciais da lexicologia do português (processos irregulares de formação de palavras). 
Realizar análise sintática com explicitação de funções sintáticas internas à frase, ao grupo verbal, ao grupo 
nominal, ao grupo adjetival e ao grupo adverbial.  
Sistematizar conhecimento gramatical relacionado com a articulação entre constituintes, orações e frases.  
Distinguir frases com diferentes valores aspetuais (valor perfetivo, valor imperfetivo, situação genérica, 
situação habitual e situação iterativa).  
Demonstrar, em textos, os mecanismos anafóricos que garantem as cadeias referenciais.  
Avaliar um texto com base nas propriedades que o configuram (processos de coerência e coesão).  
Utilizar intencionalmente modalidades de reprodução do discurso.  

  

 Questionário   
 Questão-aula  
 Respostas fechadas  
 Itens de associação  
 Itens de seleção  
 Itens de escolha múltipla  

  

  

  

  Níveis de desempenho – 10.º     

    

Insuficiente  
  

Insuficiente   Suficiente  Bom  Muito bom  

1-4  5-9   10-13  14-17  18-20  
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(Não) conhece, com muita 
dificuldade, a origem, a 
evolução e a distribuição do 
português no mundo.  
  
  

(Não) analisa, com muita 
dificuldade, frases simples e 
complexas e constituintes e 
respetivas funções.  
  
  
(Não) reconhece, com muita 
dificuldade, valores 
semânticos, considerando o 
étimo.  
  

(Não) reconhece, com muita 
dificuldade, o uso dos 
diferentes valores modais de  
acordo com a 
intencionalidade 
comunicativa.  
  
(Não) reconhece, com muita 
dificuldade, a anáfora como 
mecanismo de coesão e 
progressão textuais.  
  
(Não) relaciona, com muita 
dificuldade, situações de 
comunicação, interlocutores e 
registos de língua.  

Conhece, com dificuldade, a 
origem, a evolução e a 
distribuição do português no 
mundo.  
  
  

Analisa com dificuldade 
frases simples e complexas, 
identificando apenas alguns 
constituintes e respetivas 
funções.  
  
Reconhece com dificuldade 
valores semânticos, 
considerando o étimo.  
  
  

Reconhece com dificuldade o 
uso dos diferentes valores 
modais de acordo com a 
intencionalidade 
comunicativa.  
  
  
Reconhece com dificuldade a 
anáfora como mecanismo de 
coesão e progressão 
textuais.  
  
Relaciona com dificuldade 
situações de comunicação, 
interlocutores e registos de 
língua.  

Conhece alguns aspetos da 
origem, da evolução e da 
distribuição do português no 
mundo.  
  
  

Analisa frases simples e 
complexas, identificando 
alguns constituintes e 
respetivas funções.  
  
  
Reconhece alguns valores 
semânticos, considerando o 
étimo.  
  
  

Reconhece o uso de alguns 
dos diferentes valores 
modais de acordo com a 
intencionalidade 
comunicativa.  
  
  
Reconhece em algumas 
situações a anáfora como 
mecanismo de coesão e 
progressão textuais.  
  
Relaciona em alguns 
momentos situações de 
comunicação, interlocutores e 
registos de língua.  

Conhece, de forma correta, 
mas com pequenas 
imprecisões, a origem, a 
evolução e a distribuição do 
português no mundo.  
  

Analisa de forma correta 
frases simples e complexas, 
identificando com pequenas 
imprecisões constituintes e 
respetivas funções.  
  
Reconhece com pequenas 
imprecisões valores 
semânticos, considerando o 
étimo.  
  

Reconhece com pequenas 
imprecisões o uso dos 
diferentes valores modais de  
acordo com a 
intencionalidade 
comunicativa.  
  
Reconhece com pequenas 
imprecisões a anáfora como 
mecanismo de coesão e 
progressão textuais.  
  
Relaciona de forma correta, 
com pequenas imprecisões, 
situações de comunicação, 
interlocutores e registos de 
língua.  

Conhece, de forma rigorosa e 
completa, a origem, a 
evolução e a distribuição do 
português no mundo.  
  
  

Analisa de forma proficiente 
frases simples e complexas, 
identificando constituintes e 
respetivas funções.  
  
  
Reconhece com rigor valores 
semânticos, considerando o 
étimo.  
  
  

Reconhece com proficiência 
o uso dos diferentes valores 
modais de acordo com a 
intencionalidade 
comunicativa.  
  
  
Reconhece com proficiência a 
anáfora como mecanismo de 
coesão e progressão textuais.  
  
Relaciona com rigor e 
correção situações de 
comunicação, interlocutores e 
registos de língua.  
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  Níveis de desempenho – 11.º     

    

Insuficiente  
  

Insuficiente   Suficiente  Bom  Muito bom  

1-4  5-9   10-13  14-17  18-20  

  

 

(Não) sistematiza, com muita 
dificuldade, frases simples e 
complexas e constituintes e 
respetivas funções.  
  
  
(Não) reconhece, com muita 
dificuldade, valores 
semânticos, considerando o 
étimo.  
  
(Não) analisa, com muita 
dificuldade, a anáfora como 
mecanismo de coesão e 
progressão textuais.  
  
(Não) relaciona, com muita 
dificuldade, situações de 
comunicação, interlocutores 
e registos de língua.  
  

Sistematiza com dificuldade 
frases simples e complexas, 
identificando apenas alguns 
constituintes e respetivas 
funções.  
  
Reconhece com dificuldade 
valores semânticos, 
considerando o étimo.  
  
  
Analisa com dificuldade a 
anáfora como mecanismo de 
coesão e progressão 
textuais.  
  
Relaciona com dificuldade 
situações de comunicação, 
interlocutores e registos de 
língua.  
  

Sistematiza frases simples e 
complexas, identificando 
alguns constituintes e 
respetivas funções.  
  
  
Reconhece alguns valores 
semânticos, considerando o 
étimo.  
  
  
Analisa em algumas situações 
a anáfora como mecanismo 
de coesão e progressão 
textuais.  
  
Relaciona em alguns 
momentos situações de 
comunicação, interlocutores 
e registos de língua.  
  

Sistematiza de forma correta 
frases simples e complexas, 
identificando com pequenas 
imprecisões constituintes e 
respetivas funções.  
  
Reconhece com pequenas 
imprecisões valores 
semânticos, considerando o 
étimo.  
  
Analisa com pequenas 
imprecisões a anáfora como 
mecanismo de coesão e 
progressão textuais.  
  
Relaciona de forma correta, 
com pequenas imprecisões, 
situações de comunicação, 
interlocutores e registos de 
língua.  
  

Sistematiza de forma 
proficiente frases simples e 
complexas,  
identificando constituintes e 
respetivas funções.  
  
Reconhece com rigor valores 
semânticos, considerando o 
étimo.  
  
  
Analisa com proficiência a 
anáfora como mecanismo de 
coesão e progressão 
textuais.  
  
Relaciona com rigor e 
correção situações de 
comunicação, interlocutores 
e registos de língua.  
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  Níveis de desempenho – 12.º     

    

Insuficiente  
  

Insuficiente   Suficiente  Bom  Muito bom  

1-4  5-9   10-13  14-17  18-20  

  

 

(Não) explicita, com muita 
dificuldade, aspetos 
essenciais da lexicologia do 
português.  
  
  
(Não) sistematiza, com muita 
dificuldade e falhas 
sistemáticas, conhecimentos 
gramaticais (constituintes, 
orações e frases).  
  
(Não) distingue, com muita 
dificuldade, diferentes 
valores aspetuais.  
  
(Não) avalia, com muita 
dificuldade, um texto com 
base nos mecanismos de 
coesão e progressão.  
  
(Não) relaciona, com muita 
dificuldade, situações de 
comunicação, interlocutores 
e registos de língua.  
  

Explicita, com dificuldade, 
aspetos essenciais da 
lexicologia do português.  
  
  
  
Sistematiza com dificuldade e 
imprecisões  
conhecimentos gramaticais 
(constituintes, orações e 
frases).  
  
Distingue com dificuldade 
alguns valores aspetuais.  
  
  
Avalia com dificuldade um 
texto com base nos 
mecanismos de coesão e 
progressão.  
  
Relaciona com dificuldade 
situações de comunicação, 
interlocutores e registos de 
língua.  
  

Explicita alguns aspetos 
essenciais da lexicologia do 
português.  
  
  
  
Sistematiza alguns  
conhecimentos gramaticais 
(constituintes, orações e 
frases).  
  
  
Distingue alguns valores 
aspetuais.  
  
  
Avalia em algumas situações 
um texto com base nos 
mecanismos de coesão e 
progressão.  
  
Relaciona em alguns 
momentos situações de 
comunicação, interlocutores 
e registos de língua.  
  

Explicita, de forma correta, 
mas com pequenas 
imprecisões, aspetos 
essenciais da lexicologia do 
português.  
  
Sistematiza de forma correta, 
com pequenas imprecisões, 
conhecimentos gramaticais 
(constituintes, orações e 
frases).  
  
Distingue com pequenas 
imprecisões diferentes 
valores aspetuais.  
  
Avalia com pequenas 
imprecisões um texto com 
base nos mecanismos de 
coesão e progressão.  
  
Relaciona de forma correta, 
com pequenas imprecisões, 
situações de comunicação, 
interlocutores e registos de 
língua.  
  

Explicita, de forma rigorosa e 
completa, aspetos essenciais 
da lexicologia do português.  
  
  
  
Sistematiza de forma 
proficiente conhecimentos 
gramaticais (constituintes, 
orações e frases).  
  
  
Distingue com rigor 
diferentes valores aspetuais.  
  
  
Avalia com proficiência um 
texto com base nos 
mecanismos de coesão e 
progressão.  
  
Relaciona com rigor e 
correção situações de 
comunicação, interlocutores 
e registos de língua.  
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 Níveis de desempenho das áreas de competência    

       

    

Insuficiente  
  

Insuficiente  Suficiente   Bom  Muito bom  

1-4  5-9  10-13   14-17  18-20  

  

 

Não utiliza estratégias de  
melhoria.                             OU  
Utiliza pontualmente 
estratégias para melhorar,  
porém não são eficazes  
  
  
Não desenvolve estes 
procedimentos nem de forma 
de crítica nem autónoma.  

Utiliza estratégias de 
melhoria, mas pouco eficazes 
num processo de autonomia 
e construção de caminhos 
próprios de aprendizagem.   
  
  
Desenvolve, com falhas 
sistemáticas, estes 
procedimentos de forma 
crítica e autónoma.  

Utiliza estratégias para 
melhorar, porém nem 
sempre eficazes num 
processo de autonomia e 
construção de caminhos 
próprios de aprendizagem.   
  
Desenvolve, com algumas 
falhas, estes procedimentos 
de forma crítica e autónoma.  

Utiliza com facilidade 
estratégias para melhorar, 
num processo de autonomia 
e construção de caminhos 
próprios de aprendizagem.   
  
  
Desenvolve, com falhas 
pontuais, estes 
procedimentos de forma 
crítica e autónoma.  

utiliza com muita facilidade 
estratégias para melhorar, 
num processo de autonomia 
e construção de caminhos 
próprios de aprendizagem.   
  
  
Desenvolve estes 
procedimentos de forma 
crítica e autónoma.  
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Não adota um  
comportamento adequado, 
contribuindo de forma 
negativa no desenvolvimento 
da(s) atividade(s).  
  
Em tarefas cooperativas, o 
aluno não confronta 
perspetivas, não apresenta 
contributos e não contribui 
para gerar consensos.  

Nem sempre adota um 
comportamento adequado 
em contexto de oficina.  
  
  
  
Em tarefas cooperativas, o 
aluno confronta perspetivas, 
apresenta contributos com 
falhas sistemáticas e 
contribui, pontualmente, 
para gerar consensos.  

Adota um comportamento 
adequado em contexto de 
oficina.  
  
  
  
Em tarefas cooperativas, o 
aluno confronta perspetivas, 
apresenta contributos com 
algumas pontuais e 
contribui, pontualmente, 
para gerar consensos  

Adota quase sempre um 
comportamento exemplar 
em contexto de oficina.  
  
  
  
Em tarefas cooperativas, 
confronta perspetivas, 
apresenta contributos com 
falhas pontuais e contribui, 
pontualmente, para gerar 
consensos.  
  

Adota sempre um 
comportamento exemplar 
adequado em contexto de 
oficina.  
  
  
Em tarefas cooperativas, 
confronta perspetivas, 
apresenta contributos e 
contribui para gerar 
consensos.  

  

 
Não avalia nem valida a 
informação recolhida.  

Nem sempre avalia e valida 
de forma proficiente a 
informação recolhida com 
vista à apresentação de um 
novo produto.  

Avalia e valida com algumas 
falhas informação recolhida 
com vista à apresentação de 
um novo produto.  

Avalia e valida com falhas 
pontuais a informação 
recolhida com vista à 
apresentação de um novo 
produto.  

Avalia e valida de forma 
proficiente a informação 
recolhida com vista à 
apresentação de um novo 
produto.  

    

  

PERFIL DE APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS   

  

No final do ensino secundário, o aluno deverá ser capaz de:   

  

- Compreender textos orais complexos de diferentes géneros, apreciando a sua intenção e a sua eficácia comunicativa.  

- Utilizar uma expressão oral correta, fluente e adequada a diversas situações de comunicação.  

- Ler e interpretar textos escritos complexos de diversos géneros, apreciando criticamente o seu conteúdo e desenvolvendo a consciência reflexiva das suas 

funcionalidades.   

- Produzir textos complexos e de diferentes géneros, com diversas finalidades e em diferentes situações de comunicação, demonstrando um domínio adequado da 

língua e das técnicas de escrita.  

- Possuir consciência linguística e metalinguística, mobilizando-a para melhores desempenhos no uso da língua.   
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- Ler, interpretar e apreciar textos literários, portugueses e estrangeiros, de diferentes épocas e géneros literários, refletindo criticamente sobre os valores estéticos, 

culturais, éticos, políticos e religiosos que neles perpassam.   

  

  

AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS   
  

 “O Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, estabelece os princípios orientadores da organização, da gestão e do desenvolvimento dos currículos do Ensino Básico e 

do Ensino secundário, bem como da avaliação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas pelos alunos destes níveis de ensino.   

  

  

Os resultados dos processos avaliativos devem contribuir para a regulação do ensino, de modo que se possam superar, em tempo útil e de forma apropriada, 

dificuldades de aprendizagem, ao mesmo tempo que se reforçam os progressos verificados. Tal implica uma avaliação processualmente diversificada, em termos de 

estratégias e de recursos, que permita aos alunos uma maior consciência dos desempenhos esperados e dos progressos obtidos.   

  

  

As Metas Curriculares que acompanham este Programa constituem o documento de referência de todos os processos avaliativos, de acordo com o estabelecido 

nos descritores de desempenho. A classificação resultante da avaliação interna no final de cada período traduzirá, portanto, o nível de consecução dos desempenhos 

descritos.”   
In Programa e metas Curriculares de Português Ensino Secundário, janeiro de 2014, p.37  

  

  

A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas pelo aluno, traduzindo a necessidade de, no final de cada período letivo, 

informar alunos e encarregados de educação sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens. Resulta da aplicação de instrumentos de avaliação formativa, 

tendo como objetivo a avaliação do grau de desenvolvimento das competências essenciais específicas da disciplina ema articulação com os descritores do Perfil do 

Aluno.  

    

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
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Domínio   Ponderação  
AE: Conhecimentos, capacidades e atitudes // Competências 
O aluno deve ficar capaz de:  

Instrumentos 
de avaliação  

Descritores do  
Perfil dos alunos  

 

Compreensão  
Expressão  

15%  

 Interpretar textos orais de diferentes géneros, evidenciando perspetiva 
crítica e criativa.   

 Sintetizar o discurso escutado a partir do registo de informação relevante 
quanto ao tema e à estrutura.  

Fichas de 
compreensão oral   

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  

  
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado  
(A, B, G, I, J)  

  
Sistematizador/ organizador  

(A, B, C, I, J)  
  

Respeitador da diferença/ do 
outro  

(A, B, E, F, H)  
  

Participativo/ colaborador  
(B, C, D, E, F)  

 Produzir textos adequados à situação de comunicação, com correção e 
propriedade lexical.   

 Exprimir, com fundamentação, pontos de vista suscitados por leituras 
diversas.  

 Fazer exposições orais para apresentação de leituras (apreciação crítica de 
obras, partes de obras ou textos com temas relevantes), de sínteses e de 
temas escolhidos autonomamente ou requeridos por outros.  

 Utilizar adequadamente recursos verbais e não-verbais para aumentar a 
eficácia das apresentações orais.   

 Utilizar de modo apropriado processos como retoma, resumo e 
explicitação no uso da palavra em contextos formais.   

 Recorrer a processos de planificação e de avaliação de textos para 
melhoria dos discursos orais a realizar.  

Apresentações  
orais   

  
Projeto de Leitura  

  

Leitura  

15%  

 Ler em suportes variados textos de diferentes graus de complexidade de 
diferentes géneros.  

 Realizar leitura crítica e autónoma.    
 Analisar a organização interna e externa do texto. Clarificar tema(s), 

ideias principais, pontos de vista.  
 Analisar os recursos utilizados para a construção do sentido do texto.   
 Interpretar o sentido global do texto e a intencionalidade comunicativa 

com base em inferências devidamente justificadas.   
 Utilizar métodos de trabalho científico no registo e tratamento da 

informação.  

Testes/fichas  
Oficinas  

Questões-aula  
Outros   

  
Realização de, pelo 

menos, 2 momentos  
sumativos de aferição  

de leitura  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado  

(A, B, G, I, J)  
  

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

  

Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I)  
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Educação Literária  

20%  

 Interpretar textos literários portugueses de diferentes autores e géneros, 
produzidos entre os séculos XII e XX.   

 Contextualizar textos literários portugueses em função de marcos 
históricos e culturais.   

 Relacionar características formais dos textos com a construção do 
sentido.  

 Analisar o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do 
texto.  

 Comparar textos em função de temas, ideias e valores.  
 Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos.   
 Expressar, oralmente ou por escrito, pontos de vista fundamentados, 

suscitados pelas obras e seus autores.  
 Desenvolver um projeto de leitura que revele pensamento crítico e 

criativo, a apresentar publicamente em suportes variados.  

Testes/fichas  
Oficinas  

Questões-aula  
Outros   

  
Realização de, pelo 

menos, 2 momentos 
de aferição, de 

aquisição e  
consolidação de  
conhecimentos e 

saberes  

Conhecedor/sabedor/ culto/ 
informado  

(A, B, G, I, J)  
  

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

  

Criativo (A, C, D, J)  
  

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)  

Cuidador de si e do outro (B, 
E, F, G)  
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Escrita  

15%  

 Escrever textos de diferentes tipologias, respeitando as marcas de 
género.  

 Planificar o texto a escrever, após pesquisa e seleção de informação 
pertinente.   

 Redigir o texto com domínio seguro da organização em parágrafos e dos 
mecanismos de coerência e de coesão textual.   

 Editar os textos escritos, em diferentes suportes, após revisão, individual 
ou em grupo, tendo em conta a adequação, a propriedade vocabular e a 
correção linguística.  

 Respeitar os princípios do trabalho intelectual: identificação das fontes 
utilizadas, cumprimento das normas de citação, uso de notas de rodapé e 
referenciação bibliográfica.  

Testes/fichas  
Oficinas  

Questões-aula  
Outros   

  
Realização de, pelos 
menos, 2 momentos 

de aferição, de 
aquisição de  

conhecimentos  
relacionados com as 
propriedades de um 

texto e com a  
correção da 

expressão escrita  

Conhecedor/  
sabedor/ 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)  
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Gramática  

15%  

 Conhecer a origem, a evolução e a distribuição geográfica do Português 
no mundo.   

 Reconhecer processos fonológicos que ocorrem no português (na 
evolução e no uso).   

 Analisar com segurança frases simples e complexas (identificação de 
constituintes e das respetivas funções sintáticas, incluindo complemento 
do nome e do adjetivo, divisão e classificação de orações, incluindo 
orações subordinadas substantivas relativas).  

 Reconhecer valores semânticos de palavras considerando o respetivo 
étimo. Explicitar o significado das palavras com base na análise dos 
processos de formação.   

 Usar de modo intencional diferentes valores modais atendendo à 
situação comunicativa (epistémicos, deônticos e apreciativos).   

 Reconhecer a anáfora como mecanismo de coesão e de progressão do 
texto.   

 Relacionar situações de comunicação, interlocutores e registos de língua 
(grau de formalidade, relação hierárquica entre os participantes, modo 
oral ou escrito da interação), tendo em conta os diversos atos de fala.  

  
Testes/fichas  

Oficinas  
Questões-aula  

Outros   
  

Realização de, pelo 
menos, 2 momentos 

de aferição, de  
aquisição e aplicação  

de conhecimentos 
gramaticais  

  
Questionador  
(A, F, G, I, J)  

  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado  

(A, B, G, I, J)  
  

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

Observação de 
aulas 

20% 

 Observação diária do desempenho dos alunos, em sala de aula, em 
todos os domínios: 
 
- Oralidade 
- Leitura 
- Educação literária - Escrita 
- Gramática 
- Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Relacionamento Interpessoal 

  

Grelhas de 
observação/ 
registos do 
professor 
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1 A definir de acordo com o perfil da turma, privilegiando a avaliação formativa e o retorno do aluno para que este possa ajustar as suas estratégias de aprendizagem. Deverá sempre 

haver, por período, pelo menos um momento formal, calendarizado, para todos os domínios.   
Ao longo do ano letivo, os instrumentos serão diversificados, escolhidos em função das competências e dos conhecimentos a avaliar.  
  

2 Descritores de desempenho em consonância com as AE e as áreas de competências delineadas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  
As áreas de competência do perfil do aluno são trabalhadas transversalmente tendo em conta o definido no perfil de aprendizagem e de acordo com as diversas opções pedagógicas 
escolhidas.  

  

  

  

  

  

  

 

  


