
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALANDROAL 
Ano letivo 2022/23 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Departamento de Línguas 

Disciplina de Português 2º Ciclo – 5º Ano 
 

 

Ponderação 

 

Domínios 

 

Perfil de Aprendizagens Específicas 

Áreas de 

competência/ 

Descritores 

 

Instrumentos 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

 

7
0

%
 

 
 
 
 
 
 

14% 

 
 
 
 
 
 

ORALIDADE 

COMPREENSÃO: 

- Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e registá-la por meio de técnicas diversas. 

- Organizar a informação do texto e registá-la, por meio de técnicas diversas. 

- Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos interlocutores. 
 

EXPRESSÃO: 

- Preparar apresentações orais (exposição, reconto, tomada de posição) individualmente ou após discussão de 

diferentes pontos de vista. 

- Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades. 

- Intervir, com dúvidas e questões, em interações com diversos graus de formalidade, com respeito por regras de 

uso da palavra. 

- Captar e manter a atenção da audiência (postura corporal, expressão facial, clareza, volume e tom de voz). - 

Produzir um discurso com elementos de coesão adequados (concordância; tempos verbais; advérbios; variação 

das anáforas; uso de conectores frásicos e textuais mais frequentes). 

 

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) 

 
 
 
 

Fichas de 

avaliação 

 
 
 
 

Fichas de 

trabalho 

 
 
 
 

Caderno de 

leitura 

 
 

Padlet 

 
 
 
 

Questionários 

Orais 

 
 
 
 

Projetos de 

Escrita 

 
 
 
 

Trabalho de 

grupo/pares 

 
 
 
 

Projeto de 

Leitura 

 
 
 
 

Grelhas de 

Registo 

(observação de 

aula) 

 
 
 
 

Apresentações 

Orais 

 
 
 
 

14% 

 
 
 
 

LEITURA 

- Ler textos com características narrativas e expositivas, associados a finalidades lúdicas, estéticas e informativas. 

- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. 

- Explicitar o sentido global de um texto. 

- Fazer inferências, justificando-as. - Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista. 

- Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e subpartes). 

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

- Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação. 

- Analisar textos em função do género textual a que pertencem (estruturação e finalidade): verbete de 

enciclopédia, entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta formal (em diversos suportes). 

 

Conhecedor/sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Leitor 

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

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) 

 
 
 
 

14% 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 

LITERÁRIA 

- Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, lírica e dramática (no mínimo, um livro infantojuvenil, 

quatro poemas, duas lendas, três contos de autor e um texto dramático - selecionados da literatura para a infância, 

de adaptações de clássicos e da tradição popular). 

- Interpretar o texto em função do género literário. 

- Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 

- Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto narrativo: personagens, narrador, contexto 

temporal e espacial, ação. 

- Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos textos literários (designadamente personificação, 

comparação). 

- Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são representados nas obras lidas e compará-lo 

com outras manifestações artísticas (música, pintura, escultura, cinema, etc.). 

- Valorizar a diversidade cultural patente nos textos. 

- Fazer declamações e representações teatrais. 

- Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de objetivos de leitura pessoais e comparação de 

temas comuns em livros, em géneros e em manifestações artísticas diferentes (obras escolhidas em contrato de 

leitura com o(a) professor(a)). 

 
 
 
 

14% 

 
 
 
 

ESCRITA 

- Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes finalidades e géneros textuais. 

- Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua hierarquização. 

- Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género textual que convém à finalidade 

comunicativa. 

- Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação. 

- Aperfeiçoar o texto depois de redigido. 

- Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos que circunscrevem o acontecimento, o tempo e o 

lugar, o desencadear da ação, o desenvolvimento e a conclusão, com recurso a vários conectores de tempo, de 

causa, de explicação e de contraste. 

- Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos e conclusão coerentes, individualmente ou 

após discussão de diferentes pontos de vista. 

 

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) 

 
 
 
 
 
 
 

 
14% 

 
 
 
 
 
 
 

 
GRAMÁTICA 

- Identificar a classe das palavras: verbo principal (transitivo e intransitivo) e verbo auxiliar, advérbio, conjunção. 

- Conjugar verbos regulares e irregulares no pretérito mais-que-perfeito (simples e composto) do modo 

indicativo. 

- Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos. 

- Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e adjetivos. 

- Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número. 

- Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções sintáticas: sujeito (simples e composto), vocativo, 

predicado; complemento (direto e indireto). 

- Distinguir frases simples de frases complexas. 

- Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com valor de tempo, de causa, de explicação e de 

contraste. 

- Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, radical e afixos), com diversas finalidades 

(deduzir significados, integrar na classe gramatical, formar famílias de palavras). 

- Compreender a composição como processo de formação de palavras. 

- Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação. 

- Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento interpessoal, em diversos contextos de 

formalidade. 

 
 
 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 
 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 
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ATITUDES 

 

- Mostrar empenho/concentração e participar nas diversas atividades. (7%) 

 

- Evidenciar sentido de responsabilidade (TPC) e ser organizado relativamente aos materiais. (7%) 

 

- Cumprir as regras da sala de aula. (12%) 

 

- Revelar espírito crítico, solidariedade e cooperação (Educação para a Cidadania). (4%) 

 
 
 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Grelhas de 

Registo de: 

-participação/ 

comportamento 

- trabalhos de 

casa 

- organização dos 

materiais 

Áreas de competência do perfil dos alunos: A – Linguagens e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e pensamento 

criativo; E – Relacionamento interpessoal; F – Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico 

e tecnológico; J – Consciência e domínio do corpo. 
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Português – 5º ano 

 

Perfis de aprendizagens 

Níveis 
 
 

Domínios 

5 
(Muito Bom) 

4 
(Bom) 

3 
(Suficiente) 

2 
(Insuficiente) 

1 
(Muito Insuficiente) 
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Desempenho muito insuficiente 

aos conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstos para este domínio: 
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de 
escuta e regista-a por meio de técnicas diversas. 
Organizar a informação do texto e regista-a, por meio de 
técnicas diversas. 
Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos 
interlocutores. 
Preparar apresentações orais (exposição, reconto, tomada de 
posição) individualmente ou após discussão de diferentes 
pontos de vista. 
Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades. 
Intervir, com dúvidas e questões, em interações com diversos 
graus de formalidade, com respeito por regras de uso da 
palavra. 
Captar e mantém a atenção da audiência (postura corporal, 
expressão facial, clareza, volume e tom de voz). 
Produzir um discurso com elementos de coesão adequados 
(concordância; tempos verbais; advérbios; variação das 
anáforas; uso de conectores frásicos e textuais mais 
frequentes). 

aos conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstos para este domínio: 
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de 
escuta e regista-a por meio de técnicas diversas. 
Organizar a informação do texto e regista-a, por meio de 
técnicas diversas. 
Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos 
interlocutores. 
Preparar apresentações orais (exposição, reconto, tomada de 
posição) individualmente ou após discussão de diferentes 
pontos de vista. 
Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades. 
Intervir, com dúvidas e questões, em interações com diversos 
graus de formalidade, com respeito por regras de uso da 
palavra. 
Captar e mantém a atenção da audiência (postura corporal, 
expressão facial, clareza, volume e tom de voz). 
Produzir um discurso com elementos de coesão adequados 
(concordância; tempos verbais; advérbios; variação das 
anáforas; uso de conectores frásicos e textuais mais 
frequentes). 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para este domínio: 
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de 
escuta e regista-a por meio de técnicas diversas. 
Organizar a informação do texto e regista-a, por meio de 
técnicas diversas. 
Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos 
interlocutores. 
Preparar apresentações orais (exposição, reconto, tomada de 
posição) individualmente ou após discussão de diferentes 
pontos de vista. 
Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades. 
Intervir, com dúvidas e questões, em interações com diversos 
graus de formalidade, com respeito por regras de uso da 
palavra. 
Captar e mantém a atenção da audiência (postura corporal, 
expressão facial, clareza, volume e tom de voz). 
Produzir um discurso com elementos de coesão adequados 
(concordância; tempos verbais; advérbios; variação das 
anáforas; uso de conectores frásicos e textuais mais 
frequentes). 
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Desempenho muito bom relativamente 
aos conhecimentos, capacidades e 

Desempenho suficiente relativamente 
aos conhecimentos, capacidades e 

Desempenho muito insuficiente 
relativamente aos conhecimentos, 

atitudes previstos para este domínio: 
Ler textos com características narrativas e expositivas, 
associados a finalidades lúdicas, estéticas e informativas. 
Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. 
Explicitar o sentido global de um texto. 
Fazer inferências, justificando-as. 
Identifica tema(s), ideias principais e pontos de vista. 
Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e 
subpartes). 
Compreender a utilização de recursos expressivos para a 
construção de sentido do texto. Utilizar procedimentos de 
registo e tratamento de informação. 
Analisar textos em função do género textual a que pertencem 
(estruturação e finalidade): verbete de enciclopédia, 
entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta formal (em 
diversos suportes). 

atitudes previstos para este domínio: 
Ler textos com características narrativas e expositivas, 
associados a finalidades lúdicas, estéticas e informativas. 
Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. 
Explicitar o sentido global de um texto. 
Fazer inferências, justificando-as. 
Identifica tema(s), ideias principais e pontos de vista. 
Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e 
subpartes). 
Compreender a utilização de recursos expressivos para a 
construção de sentido do texto. Utilizar procedimentos de 
registo e tratamento de informação. 
Analisar textos em função do género textual a que pertencem 
(estruturação e finalidade): verbete de enciclopédia, entrevista, 
anúncio publicitário, notícia e carta formal (em diversos 
suportes). 

capacidades e atitudes previstos para este domínio: 
Ler textos com características narrativas e expositivas, 
associados a finalidades lúdicas, estéticas e informativas. 
Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. 
Explicitar o sentido global de um texto. 
Fazer inferências, justificando-as. 
Identifica tema(s), ideias principais e pontos de vista. 
Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e 
subpartes). 
Compreender a utilização de recursos expressivos para a 
construção de sentido do texto. Utilizar procedimentos de 
registo e tratamento de informação. 
Analisar textos em função do género textual a que pertencem 
(estruturação e finalidade): verbete de enciclopédia, 
entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta formal (em 
diversos suportes). 
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Desempenho suficiente relativamente 
aos conhecimentos, capacidades e 
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Desempenho muito insuficiente 
relativamente aos conhecimentos, 

atitudes previstos para este domínio: 
Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, lírica 
e dramática (no mínimo, um livro infantojuvenil, quatro 
poemas, duas lendas, três contos de autor e um texto 
dramático - selecionados da literatura para a infância, de 
adaptações de clássicos e da tradição popular). 
Interpretar o texto em função do género literário. 
Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 
Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto 
narrativo: personagens, narrador, contexto temporal e 
espacial, ação. 
Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos 
textos literários (designadamente personificação, 
comparação). 
Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores 
são representados nas obras lidas e compará-lo com outras 
manifestações artísticas (música, pintura, escultura, cinema, 
etc.). 
Valorizar a diversidade cultural patente nos textos. 
Fazer declamações e representações teatrais. 
Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de 
objetivos de leitura pessoais e comparação de temas comuns 
em livros, em géneros e em manifestações artísticas 
diferentes (obras escolhidas em contrato de leitura com a 
professora). 

atitudes previstos para este domínio: 
Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, lírica e 
dramática (no mínimo, um livro infantojuvenil, quatro poemas, 
duas lendas, três contos de autor e um texto dramático - 
selecionados da literatura para a infância, de adaptações de 
clássicos e da tradição popular). 
Interpretar o texto em função do género literário. 
Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 
Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto 
narrativo: personagens, narrador, contexto temporal e espacial, 
ação. 
Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos textos 
literários (designadamente personificação, comparação). 
Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores 
são representados nas obras lidas e compará-lo com outras 
manifestações artísticas (música, pintura, escultura, cinema, 
etc.). 
Valorizar a diversidade cultural patente nos textos. 
Fazer declamações e representações teatrais. 
Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de 
objetivos de leitura pessoais e comparação de temas comuns 
em livros, em géneros e em manifestações artísticas diferentes 
(obras escolhidas em contrato de leitura com a professora). 

capacidades e atitudes previstos para este domínio: 
Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, lírica 
e dramática (no mínimo, um livro infantojuvenil, quatro 
poemas, duas lendas, três contos de autor e um texto 
dramático - selecionados da literatura para a infância, de 
adaptações de clássicos e da tradição popular). 
Interpretar o texto em função do género literário. 
Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 
Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto 
narrativo: personagens, narrador, contexto temporal e 
espacial, ação. 
Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos 
textos literários (designadamente personificação, 
comparação). 
Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores 
são representados nas obras lidas e compará-lo com outras 
manifestações artísticas (música, pintura, escultura, cinema, 
etc.). 
Valorizar a diversidade cultural patente nos textos. 
Fazer declamações e representações teatrais. 
Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de 
objetivos de leitura pessoais e comparação de temas comuns 
em livros, em géneros e em manifestações artísticas 
diferentes (obras escolhidas em contrato de leitura com a 
professora).com a professora). 
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Desempenho muito bom relativamente 
aos conhecimentos, capacidades e 

Desempenho suficiente relativamente 
aos conhecimentos, capacidades e 

Desempenho muito insuficiente 
relativamente aos conhecimentos, 

atitudes previstos para este domínio: 
Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de 
diferentes finalidades e géneros textuais. 
Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua 
hierarquização. 
Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o 
género textual que convém à finalidade comunicativa. 
Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de 
pontuação. 
Aperfeiçoar o texto depois de redigido. 
Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos 
que circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o 
desencadear da ação, o desenvolvimento e a conclusão, com 
recurso a vários conectores de tempo, de causa, de explicação 
e de contraste. 
Escrever textos em que se defenda uma posição com 
argumentos e conclusão coerentes, individualmente ou após 
discussão de diferentes pontos de vista. 

atitudes previstos para este domínio: 
Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 
finalidades e géneros textuais. 
Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua 
hierarquização. 
Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o 
género textual que convém à finalidade comunicativa. 
Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de 
pontuação. 
Aperfeiçoar o texto depois de redigido. 
Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos 
que circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o 
desencadear da ação, o desenvolvimento e a conclusão, com 
recurso a vários conectores de tempo, de causa, de explicação e 
de contraste. 
Escrever textos em que se defenda uma posição com 
argumentos e conclusão coerentes, individualmente ou após 
discussão de diferentes pontos de vista. 

capacidades e atitudes previstos para este domínio: 
Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de 
diferentes finalidades e géneros textuais. 
Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua 
hierarquização. 
Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o 
género textual que convém à finalidade comunicativa. 
Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de 
pontuação. 
Aperfeiçoar o texto depois de redigido. 
Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos 
que circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o 
desencadear da ação, o desenvolvimento e a conclusão, com 
recurso a vários conectores de tempo, de causa, de explicação 
e de contraste. 
Escrever textos em que se defenda uma posição com 
argumentos e conclusão coerentes, individualmente ou após 
discussão de diferentes pontos de vista. 
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Desempenho muito bom relativamente 
aos conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstos para este domínio: 
Identificar a classe das palavras: verbo principal (transitivo e 
intransitivo) e verbo auxiliar, advérbio, conjunção. 
Conjugar verbos regulares e irregulares no pretérito mais- 
que-perfeito (simples e composto) do modo indicativo. 
Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos. 
Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e 
adjetivos. 
Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número. 
Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções 
sintáticas: sujeito (simples e composto), vocativo, predicado; 
complemento (direto e indireto). 
Distinguir frases simples de frases complexas. 
Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com 
valor de tempo, de causa, de explicação e de contraste. 
Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos 
(base, radical e afixos), com diversas finalidades (deduzir 
significados, integrar na classe gramatical, formar famílias de 
palavras). 
Compreender a composição como processo de formação de 
palavras. 
Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação. 
Mobilizar formas de tratamento mais usuais no 
relacionamento interpessoal, em diversos contextos de 
formalidade. 
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Desempenho suficiente relativamente 
aos conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstos para este domínio: 
Identificar a classe das palavras: verbo principal (transitivo e 
intransitivo) e verbo auxiliar, advérbio, conjunção. 
Conjugar verbos regulares e irregulares no pretérito mais-que- 
perfeito (simples e composto) do modo indicativo. 
Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos. 
Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e 
adjetivos. 
Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número. 
Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções 
sintáticas: sujeito (simples e composto), vocativo, predicado; 
complemento (direto e indireto). 
Distinguir frases simples de frases complexas. 
Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com 
valor de tempo, de causa, de explicação e de contraste. 
Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos 
(base, radical e afixos), com diversas finalidades (deduzir 
significados, integrar na classe gramatical, formar famílias de 
palavras). 
Compreender a composição como processo de formação de 
palavras. 
Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação. 
Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade. 
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Desempenho muito insuficiente 
relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para este domínio: 
Identificar a classe das palavras: verbo principal (transitivo e 
intransitivo) e verbo auxiliar, advérbio, conjunção. 
Conjugar verbos regulares e irregulares no pretérito mais- 
que-perfeito (simples e composto) do modo indicativo. 
Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos. 
Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e 
adjetivos. 
Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número. 
Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções 
sintáticas: sujeito (simples e composto), vocativo, predicado; 
complemento (direto e indireto). 

Distinguir frases simples de frases complexas. 
Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com 
valor de tempo, de causa, de explicação e de contraste. 
Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos 
(base, radical e afixos), com diversas finalidades (deduzir 
significados, integrar na classe gramatical, formar famílias de 
palavras). 
Compreender a composição como processo de formação de 
palavras. 
Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação. 
Mobilizar formas de tratamento mais usuais no 
relacionamento interpessoal, em diversos contextos de 
formalidade. 

 
 
 
 

O Departamento, em 5 de setembro de 2022 
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Ponderação 

 

Domínios 

 

Perfil de Aprendizagens Específicas 

Áreas de 

competência/ 
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14% 

 
 
 
 

ORALIDADE 

COMPREENSÃO: 

- Explicitar, com fundamentação adequada, sentidos implícitos. - Distinguir factos de opiniões na explicitação de 

argumentos. 
 

EXPRESSÃO: 

- Comunicar, em contexto formal, informação essencial (paráfrase, resumo) e opiniões fundamentadas. - 

Planificar, produzir e avaliar textos orais (relato, descrição, apreciação crítica), com definição de tema e 

sequência lógica de tópicos (organização do discurso, correção gramatical), individualmente ou em grupo. - Fazer 

uma apresentação oral, devidamente estruturada, sobre um tema. - Captar e manter a atenção da audiência (olhar, 

gesto, recurso eventual a suportes digitais). - Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos de coesão 

textual: anáforas lexicais e pronominais, frases complexas, expressões adverbiais, tempos e modos verbais, 

conectores frásicos. 

 

Conhecedor/sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

Respeitador da diferença/ 

do outro 

(A, B, E, F, H) 

Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 
Criativo (A, C, D, J) 

 
 
 
 

Fichas de 

avaliação 

 
 
 
 

Fichas de 

trabalho 

 
 
 
 

Caderno de 

leitura 

 
 

Padlet 

 
 
 
 

Questionários 

Orais 

 
 
 
 

Projetos de 

Escrita 

 
 
 
 

Trabalho de 

grupo/pares 

 
 
 
 

Projeto de 

Leitura 

 
 
 
 

Grelhas de 

Registo 

(observação de 

aula) 

 
 
 
 

Apresentações 

Orais 

 
 
 
 

14% 

 
 
 
 

LEITURA 

- Ler textos com características narrativas e expositivas de maior complexidade, associados a finalidades várias 

(lúdicas, estéticas, publicitárias e informativas) e em suportes variados. 

- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. 

- Explicitar o sentido global de um texto. 

- Fazer inferências, justificando-as. 

- Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista. 

- Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e subpartes). 

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

- Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação. 

- Distinguir nos textos características da notícia, da entrevista, do anúncio publicitário e do roteiro (estruturação, 

finalidade). 

- Conhecer os objetivos e as formas de publicidade na sociedade atual. 

 
 
 
 

Conhecedor/sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 
 

Leitor 

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

 

Conhecedor/sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

Leitor Participativo/ 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 

Criativo 

(A, C, D, J) 

 
 
 
 

14% 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 

LITERÁRIA 

- Ler integralmente obras literárias narrativas, poéticas e dramáticas (no mínimo, quatro poemas de autores 

portugueses, quatro poemas de autores lusófonos, um poema do Romanceiro, de Almeida Garrett, dois contos de 

Grimm, três narrativas extensas de autor, um texto dramático, da literatura para a infância, de adaptações de 

clássicos e da tradição popular). 

- Interpretar adequadamente os textos de acordo com o género literário. 

- Analisar o sentido conotativo de palavras e expressões. 

- Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema rimático e métrica (redondilha). 

- 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. 

- Valorizar a diversidade de culturas, de vivências e de mundivisões presente nos textos. 

- Explicar recursos expressivos utilizados na construção de textos literários (designadamente anáfora e metáfora). 

- Expressar reações aos livros lidos e partilhar leituras através de declamações, representações teatrais, escrita 

criativa, apresentações orais. 

- Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de objetivos de leitura pessoais e comparação de 

temas comuns em obras, em géneros e em manifestações artísticas diferentes (obras escolhidas em contrato de 

leitura com o(a) professor(a)). 

 
 
 

14% 

 
 
 

ESCRITA 

- Escrever textos de caráter narrativo, integrando o diálogo e a descrição. 

- Utilizar sistematicamente processos de planificação, textualização e revisão de textos. 

- Utilizar processadores de texto e recursos da Web para a escrita, revisão e partilha de textos. 

- Intervir em blogues e em fóruns, por meio de textos adequados ao género e à situação de comunicação. 

- Redigir textos de âmbito escolar, como a exposição e o resumo. 

- Produzir textos de opinião com juízos de valor sobre situações vividas e sobre leituras feitas. 

Conhecedor/sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

Questionador (A, F, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
14% 

 
 
 
 
 
 
 

 
GRAMÁTICA 

- Identificar a classe de palavras: verbo copulativo e auxiliar (da passiva e tempos compostos); conjunção e 

locução conjuncional (coordenativa copulativa e adversativa; subordinativa temporal e causal), determinante 

indefinido, pronome indefinido; quantificador. 

- Conjugar verbos regulares e irregulares no presente, no pretérito imperfeito e no futuro do modo conjuntivo, no 

condicional. 

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

- Empregar adequadamente o modo conjuntivo como forma supletiva do imperativo. 

- Identificar funções sintáticas: predicativo do sujeito, complementos (oblíquo e agente da passiva) e modificador 

(do verbo). 

- Transformar a frase ativa em frase passiva (e vice-versa) e o discurso direto em discurso indireto (e vice-versa). 

- Colocar corretamente as formas átonas do pronome pessoal adjacentes ao verbo (próclise, ênclise e mesóclise). 

- Compreender a ligação de orações por coordenação e por subordinação. 

- Classificar orações coordenadas copulativas e adversativas e orações subordinadas adverbiais temporais e 

causais. 

- Distinguir derivação de composição. 

- Explicar a utilização de sinais de pontuação em função da construção da frase. 

- Mobilizar no relacionamento interpessoal formas de tratamento adequadas a contextos formais. 

 

Conhecedor/sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 
 

Respeitador da diferença/ do 

outro 

(A, B, E, F, H) 

 

Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 
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30% 

 
 
 
 

ATITUDES 

 

- Mostrar empenho/concentração e participar nas diversas atividades. (7%) 

 

- Evidenciar sentido de responsabilidade (TPC) e ser organizado relativamente aos materiais. (7%) 

 

- Cumprir as regras da sala de aula. (12%) 

 
- Revelar espírito crítico, solidariedade e cooperação (Educação para a Cidadania). (4%) 

 
 
 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Grelhas de 

Registo de: 

-participação/ 

comportamento 

- trabalhos de 

casa 

- organização dos 

materiais 

Áreas de competência do perfil dos alunos: A – Linguagens e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e pensamento 

criativo; E – Relacionamento interpessoal; F – Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico 

e tecnológico; J – Consciência e domínio do corpo. 
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Português – 6º ano 
 

 

Perfis de aprendizagens 

Níveis 
 

 
Domínios 

5 
(Muito Bom) 

4 
(Bom) 

3 
(Suficiente) 

2 
(Insuficiente) 

1 
(Muito Insuficiente) 

O
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Desempenho muito bom relativamente 
aos conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstos para este domínio: 
Explicitar, com fundamentação adequada, sentidos implícitos. 
Distinguir factos de opiniões na explicitação de argumentos. 
Comunicar, em contexto formal, informação essencial 
(paráfrase, resumo) e opiniões fundamentadas. 
Planificar, produz e avalia textos orais (relato, descrição, 
apreciação crítica), com definição de tema e sequência lógica de 
tópicos (organização do discurso, correção gramatical), 
individualmente ou em grupo. 
Fazer uma apresentação oral, devidamente estruturada, sobre 
um tema. 
Captar e mantém a atenção da audiência (olhar, gesto, recurso 
eventual a suportes digitais). 
Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos de coesão 
textual: anáforas lexicais e pronominais, frases complexas, 
expressões adverbiais, tempos e modos verbais, conectores 
frásicos. 
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Desempenho suficiente relativamente 
aos conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstos para este domínio: 
Explicitar, com fundamentação adequada, sentidos implícitos. 
Distinguir factos de opiniões na explicitação de argumentos. 
Comunicar, em contexto formal, informação essencial (paráfrase, 
resumo) e opiniões fundamentadas. 
Planificar, produz e avalia textos orais (relato, descrição, 
apreciação crítica), com definição de tema e sequência lógica de 
tópicos (organização do discurso, correção gramatical), 
individualmente ou em grupo. 
Fazer uma apresentação oral, devidamente estruturada, sobre um 
tema. 
Captar e mantém a atenção da audiência (olhar, gesto, recurso 
eventual a suportes digitais). 
Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos de coesão 
textual: anáforas lexicais e pronominais, frases complexas, 
expressões adverbiais, tempos e modos verbais, conectores 
frásicos. 
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Desempenho muito insuficiente 
relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para este domínio: 
Explicitar, com fundamentação adequada, sentidos implícitos. 
Distinguir factos de opiniões na explicitação de argumentos. 
Comunicar, em contexto formal, informação essencial 
(paráfrase, resumo) e opiniões fundamentadas. 
Planificar, produz e avalia textos orais (relato, descrição, 
apreciação crítica), com definição de tema e sequência lógica de 
tópicos (organização do discurso, correção gramatical), 
individualmente ou em grupo. 
Fazer uma apresentação oral, devidamente estruturada, sobre 
um tema. 
Captar e mantém a atenção da audiência (olhar, gesto, recurso 
eventual a suportes digitais). 
Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos de 
coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, frases 
complexas, expressões adverbiais, tempos e modos verbais, 
conectores frásicos.frásicos. 

Le
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Desempenho muito bom relativamente 
aos conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstos para este domínio: 
Ler textos com características narrativas e expositivas de maior 
complexidade, associados a finalidades várias (lúdicas, estéticas, 
publicitárias e informativas) e em suportes variados. 
Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. 
Explicitar o sentido global de um texto. 

Fazer inferências, justificando-as. 
Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista. 
Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e 
subpartes). 
Compreender a utilização de recursos expressivos para a 
construção de sentido do texto. 
Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação. 
Distinguir nos textos características da notícia, da entrevista, do 
anúncio publicitário e do roteiro (estruturação, finalidade). 
Conhecer os objetivos e as formas de publicidade na sociedade 
atual. 

Desempenho suficiente relativamente 
aos conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstos para este domínio: 
Ler textos com características narrativas e expositivas de maior 
complexidade, associados a finalidades várias (lúdicas, estéticas, 
publicitárias e informativas) e em suportes variados. 
Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. 
Explicitar o sentido global de um texto. 

Fazer inferências, justificando-as. 
Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista. 
Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e 
subpartes). 
Compreender a utilização de recursos expressivos para a 
construção de sentido do texto. 
Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação. 
Distinguir nos textos características da notícia, da entrevista, do 
anúncio publicitário e do roteiro (estruturação, finalidade). 
Conhecer os objetivos e as formas de publicidade na sociedade 
atual. 

Desempenho muito insuficiente 
relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para este domínio: 
Ler textos com características narrativas e expositivas de maior 
complexidade, associados a finalidades várias (lúdicas, 
estéticas, publicitárias e informativas) e em suportes variados. 
Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. 
Explicitar o sentido global de um texto. 
Fazer inferências, justificando-as. 
Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista. 
Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e 
subpartes). 
Compreender a utilização de recursos expressivos para a 
construção de sentido do texto. 
Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação. 
Distinguir nos textos características da notícia, da entrevista, do 
anúncio publicitário e do roteiro (estruturação, finalidade). 
Conhecer os objetivos e as formas de publicidade na sociedade 
atual. 
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Desempenho muito bom relativamente 
aos conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstos para este domínio: 
Ler integralmente obras literárias narrativas, poéticas e 
dramáticas (no mínimo, quatro poemas de autores portugueses, 
quatro poemas de autores lusófonos, um poema do Romanceiro, 
de Almeida Garrett, dois contos de Grimm, três narrativas 
extensas de autor, um texto dramático, da literatura para a 
infância, de adaptações de clássicos e da tradição popular). 
Interpretar adequadamente os textos de acordo com o género 
literário. 
Analisar o sentido conotativo de palavras e expressões. 
Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, 
esquema rimático e métrica (redondilha). 
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. 
Valorizar a diversidade de culturas, de vivências e de 
mundivisões presente nos textos. 
Explicar recursos expressivos utilizados na construção de textos 
literários (designadamente anáfora e metáfora). 
Expressar reações aos livros lidos e partilha leituras através de 
declamações, representações teatrais, escrita criativa, 
apresentações orais. 
Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de 
objetivos de leitura pessoais e comparação de temas comuns 
em obras, em géneros e em manifestações artísticas diferentes 
(obras escolhidas em contrato de leitura com a professora). 
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Desempenho suficiente relativamente 
aos conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstos para este domínio: 
Ler integralmente obras literárias narrativas, poéticas e dramáticas 
(no mínimo, quatro poemas de autores portugueses, quatro 
poemas de autores lusófonos, um poema do Romanceiro, de 
Almeida Garrett, dois contos de Grimm, três narrativas extensas de 
autor, um texto dramático, da literatura para a infância, de 
adaptações de clássicos e da tradição popular). 
Interpretar adequadamente os textos de acordo com o género 
literário. 

Analisar o sentido conotativo de palavras e expressões. 
Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, 
esquema rimático e métrica (redondilha). 
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. 
Valorizar a diversidade de culturas, de vivências e de mundivisões 
presente nos textos. 
Explicar recursos expressivos utilizados na construção de textos 
literários (designadamente anáfora e metáfora). 
Expressar reações aos livros lidos e partilha leituras através de 
declamações, representações teatrais, escrita criativa, 
apresentações orais. 
Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de 
objetivos de leitura pessoais e comparação de temas comuns em 
obras, em géneros e em manifestações artísticas diferentes (obras 
escolhidas em contrato de leitura com a professora). 
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Desempenho muito insuficiente 
relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para este domínio: 
Ler integralmente obras literárias narrativas, poéticas e 
dramáticas (no mínimo, quatro poemas de autores portugueses, 
quatro poemas de autores lusófonos, um poema do Romanceiro, 
de Almeida Garrett, dois contos de Grimm, três narrativas 
extensas de autor, um texto dramático, da literatura para a 
infância, de adaptações de clássicos e da tradição popular). 
Interpretar adequadamente os textos de acordo com o género 
literário. 
Analisar o sentido conotativo de palavras e expressões. 
Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, 
esquema rimático e métrica (redondilha). 
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. 
Valorizar a diversidade de culturas, de vivências e de 
mundivisões presente nos textos. 
Explicar recursos expressivos utilizados na construção de textos 
literários (designadamente anáfora e metáfora). 
Expressar reações aos livros lidos e partilha leituras através de 
declamações, representações teatrais, escrita criativa, 
apresentações orais. 
Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de 
objetivos de leitura pessoais e comparação de temas comuns 
em obras, em géneros e em manifestações artísticas diferentes 
(obras escolhidas em contrato de leitura com a professora). 
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Desempenho muito bom relativamente 
aos conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstos para este domínio: 
Escrever textos de caráter narrativo, integrando o diálogo e a 
descrição. 
Utilizar sistematicamente processos de planificação, 
textualização e revisão de textos. 
Utilizar processadores de texto e recursos da Web para a 
escrita, revisão e partilha de textos. 
Intervir em blogues e em fóruns, por meio de textos adequados 
ao género e à situação de comunicação. 
Redigir textos de âmbito escolar, como a exposição e o resumo. 
Produzir textos de opinião com juízos de valor sobre situações 
vividas e sobre leituras feitas. 

Desempenho suficiente relativamente 
aos conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstos para este domínio: 
Escrever textos de caráter narrativo, integrando o diálogo e a 
descrição. 
Utilizar sistematicamente processos de planificação, textualização 
e revisão de textos. 
Utilizar processadores de texto e recursos da Web para a escrita, 
revisão e partilha de textos. 
Intervir em blogues e em fóruns, por meio de textos adequados 
ao género e à situação de comunicação. 
Redigir textos de âmbito escolar, como a exposição e o resumo. 
Produzir textos de opinião com juízos de valor sobre situações 
vividas e sobre leituras feitas. 

Desempenho muito insuficiente 
relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para este domínio: 
Escrever textos de caráter narrativo, integrando o diálogo e a 
descrição. 
Utilizar sistematicamente processos de planificação, 
textualização e revisão de textos. 
Utilizar processadores de texto e recursos da Web para a 
escrita, revisão e partilha de textos. 
Intervir em blogues e em fóruns, por meio de textos adequados 
ao género e à situação de comunicação. 
Redigir textos de âmbito escolar, como a exposição e o resumo. 
Produzir textos de opinião com juízos de valor sobre situações 
vividas e sobre leituras feitas. 
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Desempenho muito bom relativamente 
aos conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstos para este domínio: 
Identificar a classe de palavras: verbo copulativo e auxiliar (da 
passiva e tempos compostos); conjunção e locução conjuncional 
(coordenativa copulativa e adversativa; subordinativa temporal 
e causal), determinante indefinido, pronome indefinido; 
quantificador. 
Conjugar verbos regulares e irregulares no presente, no 
pretérito imperfeito e no futuro do modo conjuntivo, no 
condicional. 
Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção de 
frases complexas e de textos. 
Empregar adequadamente o modo conjuntivo como forma 
supletiva do imperativo. 
Identificar funções sintáticas: predicativo do sujeito, 
complementos (oblíquo e agente da passiva) e modificador (do 
verbo). 
Transformar a frase ativa em frase passiva (e vice-versa) e o 
discurso direto em discurso indireto (e vice-versa). 
Colocar corretamente as formas átonas do pronome pessoal 
adjacentes ao verbo (próclise, ênclise e mesóclise). 
Compreender a ligação de orações por coordenação e por 
subordinação. 
Classificar orações coordenadas copulativas e adversativas e 
orações subordinadas adverbiais temporais e causais. 

Distinguir derivação de composição. 
Explicar a utilização de sinais de pontuação em função da 
construção da frase. 
Mobilizar no relacionamento interpessoal formas de tratamento 
adequadas a contextos formais. 
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Desempenho suficiente relativamente 
aos conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstos para este domínio: 
Identificar a classe de palavras: verbo copulativo e auxiliar (da 
passiva e tempos compostos); conjunção e locução conjuncional 
(coordenativa copulativa e adversativa; subordinativa temporal e 
causal), determinante indefinido, pronome indefinido; 
quantificador. 
Conjugar verbos regulares e irregulares no presente, no pretérito 
imperfeito e no futuro do modo conjuntivo, no condicional. 
Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção de 
frases complexas e de textos. 
Empregar adequadamente o modo conjuntivo como forma 
supletiva do imperativo. 
Identificar funções sintáticas: predicativo do sujeito, 
complementos (oblíquo e agente da passiva) e modificador (do 
verbo). 
Transformar a frase ativa em frase passiva (e vice-versa) e o 
discurso direto em discurso indireto (e vice-versa). 
Colocar corretamente as formas átonas do pronome pessoal 
adjacentes ao verbo (próclise, ênclise e mesóclise). 
Compreender a ligação de orações por coordenação e por 
subordinação. 
Classificar orações coordenadas copulativas e adversativas e 
orações subordinadas adverbiais temporais e causais. 
Distinguir derivação de composição. 
Explicar a utilização de sinais de pontuação em função da 
construção da frase. 
Mobilizar no relacionamento interpessoal formas de tratamento 
adequadas a contextos formais. 
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Desempenho muito insuficiente 
relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para este domínio: 
Identificar a classe de palavras: verbo copulativo e auxiliar (da 
passiva e tempos compostos); conjunção e locução 
conjuncional (coordenativa copulativa e adversativa; 
subordinativa temporal e causal), determinante indefinido, 
pronome indefinido; quantificador. 
Conjugar verbos regulares e irregulares no presente, no 
pretérito imperfeito e no futuro do modo conjuntivo, no 
condicional. 
Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção de 
frases complexas e de textos. 
Empregar adequadamente o modo conjuntivo como forma 
supletiva do imperativo. 
Identificar funções sintáticas: predicativo do sujeito, 
complementos (oblíquo e agente da passiva) e modificador (do 
verbo). 
Transformar a frase ativa em frase passiva (e vice-versa) e o 
discurso direto em discurso indireto (e vice-versa). 
Colocar corretamente as formas átonas do pronome pessoal 
adjacentes ao verbo (próclise, ênclise e mesóclise). 
Compreender a ligação de orações por coordenação e por 
subordinação. 
Classificar orações coordenadas copulativas e adversativas e 
orações subordinadas adverbiais temporais e causais. 
Distinguir derivação de composição. 
Explicar a utilização de sinais de pontuação em função da 
construção da frase. 
Mobilizar no relacionamento interpessoal formas de 
tratamento adequadas a contextos formais. 

 
 
 

 O Departamento de Línguas, 5 de setembro de 2022 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Português – 7º Ano 
 

 
Domínio Cognitivo 

 
Domínios de Referência 

 
Instrumentos de Avaliação 

 
Percentagem 

Oralidade 

 

 

Leitura 

 

Educação literária 

 

Escrita 

 

Gramática 

a – Atividades de oralidade: 
compreensão oral; 
expressão oral. 

 
b – Leitura 

 
 
c – Fichas de trabalho 

 
 

d- Trabalhos diversificados 
 
 
  e - Fichas de avaliação. 

14% 
 
 
 

14% 
 

14% 
 
 

14% 
 
 

14% 
 

_______ 
70 % 

 
Domínio Socioafetivo 

 
Parâmetros 

 
Instrumentos de Avaliação 

 
Percentagem 

 Interesse /Empenho (cumprimento das 
tarefas escolares e participação nas 
atividades) 
 
Organização / Responsabilidade (material, 
trabalhos de casa, assiduidade e 
pontualidade) 
 
Comportamento na sala de aula 
(cumprimento das regras da sala de aula) 
 
Educação para a Cidadania (espírito crítico, 
solidariedade e cooperação) 

 
 
 
 
 

Observação direta 

 
 

7% 
 
 

7% 
 
 

12% 
 
 

4% 
_________ 

30% 
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Português – 7º ano 

 

Perfis de aprendizagens 

Níveis 
 
 

Domínios 

5 
(Muito Bom) 

4 
(Bom

) 

3 
(Suficiente) 

2 
(Insuficient 

e) 

1 
(Muito Insuficiente) 
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Desempenho muito bom relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade. 

• Identificar o tema e explicitar o assunto. Registar, tratar 
e reter a informação essencial. 

• Planificar e produzir textos orais corretos, usando 
vocabulário e estruturas gramaticais diversificados e 
recorrendo a mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros 
e com diferentes finalidades. 

• Preparar apresentações orais, exprimir pontos de vista, 
apresentar argumentos. 

• Fazer a apresentação oral de um tema. 

• Captar e manter a atenção da audiência (postura 
corporal, expressão facial, clareza, volume e tom de voz). 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade. 

• Identificar o tema e explicitar o assunto. Registar, tratar 
e reter a informação essencial. 

• Planificar e produzir textos orais corretos, usando 
vocabulário e estruturas gramaticais diversificados e 
recorrendo a mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros 
e com diferentes finalidades. 

• Preparar apresentações orais, exprimir pontos de vista, 
apresentar argumentos. 

• Fazer a apresentação oral de um tema. 

• Captar e manter a atenção da audiência (postura 
corporal, expressão facial, clareza, volume e tom de 
voz). 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade. 

• Identificar o tema e explicitar o assunto. Registar, tratar 
e reter a informação essencial. 

• Planificar e produzir textos orais corretos, usando 
vocabulário e estruturas gramaticais diversificados e 
recorrendo a mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros 
e com diferentes finalidades. 

• Preparar apresentações orais, exprimir pontos de vista, 
apresentar argumentos. 

• Fazer a apresentação oral de um tema. 

• Captar e manter a atenção da audiência (postura 
corporal, expressão facial, clareza, volume e tom de 
voz). 
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Desempenho muito bom relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

• Ler textos com diferentes características. 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados.  

• Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade. 

• Identificar temas e ideias principais.  

• Distinguir factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado 
(diferentes partes). 

• Explicitar o sentido global do texto. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

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

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento de 
informação. 

• Analisar textos em função do género textual a que 
pertencem. 

Desempenho muito bom relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Ler textos com diferentes características. 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados.  

• Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade. 

• Identificar temas e ideias principais.  

• Distinguir factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado 
(diferentes partes). 

• Explicitar o sentido global do texto. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

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

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento de 
informação. 

• Analisar textos em função do género textual a que 
pertencem. 

Desempenho muito bom relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Ler textos com diferentes características. 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados.  

• Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade. 

• Identificar temas e ideias principais.  

• Distinguir factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado 
(diferentes partes). 

• Explicitar o sentido global do texto. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

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

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento de 
informação. 

• Analisar textos em função do género textual a que 
pertencem. 
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Desempenho muito bom relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza 
narrativa, lírica e dramática. 

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 

• Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos 
dos vários géneros textuais. 

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção 
dos textos literários. 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os 
valores são representados nas obras lidas e compará-lo 
com outras manifestações artísticas. 

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos.  

• Desenvolver um projeto de leitura que integre 
explicitação de objetivos de leitura pessoais e 
comparação de temas comuns em livros, em géneros e 
em manifestações artísticas diferentes. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza 
narrativa, lírica e dramática. 

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 

• Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos 
dos vários géneros textuais. 

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção 
dos textos literários. 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os 
valores são representados nas obras lidas e compará-lo 
com outras manifestações artísticas. 

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos.  

• Desenvolver um projeto de leitura que integre 
explicitação de objetivos de leitura pessoais e 
comparação de temas comuns em livros, em géneros e 
em manifestações artísticas diferentes. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza 
narrativa, lírica e dramática. 

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 

• Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos 
dos vários géneros textuais. 

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção 
dos textos literários. 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os 
valores são representados nas obras lidas e compará-lo 
com outras manifestações artísticas. 

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos.  
• Desenvolver um projeto de leitura que integre 

explicitação de objetivos de leitura pessoais e 
comparação de temas comuns em livros, em géneros e 
em manifestações artísticas diferentes. 
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Desempenho muito bom relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Planificar a escrita de textos: organizar a informação 
segundo a categoria ou género do texto. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: 
utilizar uma caligrafia legível; ordenar e hierarquizar a 
informação, tendo em vista a continuidade de sentido, a 
progressão temática e a coerência global do texto; 
organizar a informação, fazendo a marcação de 
parágrafos. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, 
respeitando as características do género indicado e as 
características (orto)gráficas estabelecidas. 

• Utilizar adequadamente os sinais auxiliares da escrita e 
os seguintes sinais de pontuação. 

• Escrever para expressar conhecimentos. 

• Escrever textos diversos: expositivos/informativos; 
argumentativos; narrativos; biográficos; retrato e 
autorretrato; guiões de entrevista; relatórios; cartas. 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Planificar a escrita de textos: organizar a informação 
segundo a categoria ou género do texto. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: 
utilizar uma caligrafia legível; ordenar e hierarquizar a 
informação, tendo em vista a continuidade de sentido, a 
progressão temática e a coerência global do texto; 
organizar a informação, fazendo a marcação de 
parágrafos. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, 
respeitando as características do género indicado e as 
características (orto)gráficas estabelecidas. 

• Utilizar adequadamente os sinais auxiliares da escrita e 
os seguintes sinais de pontuação. 

• Escrever para expressar conhecimentos. 

• Escrever textos diversos: expositivos/informativos; 
argumentativos; narrativos; biográficos; retrato e 
autorretrato; guiões de entrevista; relatórios; cartas. 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio:  

• Planificar a escrita de textos: organizar a informação 
segundo a categoria ou género do texto. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: 
utilizar uma caligrafia legível; ordenar e hierarquizar a 
informação, tendo em vista a continuidade de sentido, a 
progressão temática e a coerência global do texto; 
organizar a informação, fazendo a marcação de 
parágrafos. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, 
respeitando as características do género indicado e as 
características (orto)gráficas estabelecidas. 

• Utilizar adequadamente os sinais auxiliares da escrita e 
os seguintes sinais de pontuação. 

• Escrever para expressar conhecimentos. 
Escrever textos diversos: expositivos/informativos; 
argumentativos; narrativos; biográficos; retrato e 
autorretrato; guiões de entrevista; relatórios; cartas. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 
Explicitar aspetos fundamentais da morfologia: identificar e conjugar 
verbos em todos os tempos (simples e compostos) e modos; identificar 
as formas dos verbos irregulares e dos verbos defetivos (impessoais e 
unipessoais); sistematizar padrões de formação de palavras 
complexas: derivação (afixal e não‐ afixal) e composição (por palavras 
e por radicais). 
Conhecer e reconhecer classes de palavras: integrar as palavras nas 
classes a que pertencem: a) verbo principal: transitivo direto, 
transitivo indireto, transitivo direto e indireto; b) advérbio: valores 
semânticos – de dúvida, de inclusão, de exclusão; funções – relativo e 
conectivo; c) determinante: indefinido, relativo, interrogativo; d) 
pronome relativo; e) conjunção coordenativa: copulativa, adversativa, 
disjuntiva, conclusiva e explicativa; f) conjunção subordinativa: causal 
e temporal; locução: prepositiva e adverbial. 
Analisar e estruturar unidades sintáticas: aplicar regras de utilização 
do pronome pessoal em adjacência verbal: em frases afirmativas; em 
frases que contêm uma palavra negativa; em frases iniciadas por 
pronomes e advérbios interrogativos; com verbos antecedidos de 
certos advérbios (bem, mal, ainda, já, sempre, só, talvez…);  
Consolidar o conhecimento sobre as funções sintáticas estudadas no 
ciclo anterior: sujeito subentendido e sujeito indeterminado. 
Transformar frases ativas em frases passivas e vice‐versa 
(consolidação). 
 Identificar processos de coordenação entre orações: orações 
coordenadas copulativas (sindéticas e assindéticas), adversativas, 
disjuntivas, conclusivas e explicativas;  
Identificar processos de subordinação entre orações: a) subordinadas 
adverbiais causais e temporais e identificar oração subordinante. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 
Explicitar aspetos fundamentais da morfologia: identificar e 
conjugar verbos em todos os tempos (simples e compostos) e 
modos; identificar as formas dos verbos irregulares e dos verbos 
defetivos (impessoais e unipessoais); sistematizar padrões de 
formação de palavras complexas: derivação (afixal e não‐ afixal) e 
composição (por palavras e por radicais). 
Conhecer e reconhecer classes de palavras: integrar as palavras 
nas classes a que pertencem: a) verbo principal: transitivo direto, 
transitivo indireto, transitivo direto e indireto; b) advérbio: valores 
semânticos – de dúvida, de inclusão, de exclusão; funções – 
relativo e conectivo; c) determinante: indefinido, relativo, 
interrogativo; d) pronome relativo; e) conjunção coordenativa: 
copulativa, adversativa, disjuntiva, conclusiva e explicativa; f) 
conjunção subordinativa: causal e temporal; locução: prepositiva e 
adverbial. 
Analisar e estruturar unidades sintáticas: aplicar regras de 
utilização do pronome pessoal em adjacência verbal: em frases 
afirmativas; em frases que contêm uma palavra negativa; em 
frases iniciadas por pronomes e advérbios interrogativos; com 
verbos antecedidos de certos advérbios (bem, mal, ainda, já, 
sempre, só, talvez…);  
Consolidar o conhecimento sobre as funções sintáticas estudadas 
no ciclo anterior: sujeito subentendido e sujeito indeterminado. 
Transformar frases ativas em frases passivas e vice‐versa 
(consolidação). 
 Identificar processos de coordenação entre orações: orações 
coordenadas copulativas (sindéticas e assindéticas), adversativas, 
disjuntivas, conclusivas e explicativas;  
Identificar processos de subordinação entre orações: a) 
subordinadas adverbiais causais e temporais e identificar oração 
subordinante. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio:  
Explicitar aspetos fundamentais da morfologia: identificar e conjugar 
verbos em todos os tempos (simples e compostos) e modos; identificar 
as formas dos verbos irregulares e dos verbos defetivos (impessoais e 
unipessoais); sistematizar padrões de formação de palavras complexas: 
derivação (afixal e não‐ afixal) e composição (por palavras e por radicais). 
Conhecer e reconhecer classes de palavras: integrar as palavras nas 
classes a que pertencem: a) verbo principal: transitivo direto, transitivo 
indireto, transitivo direto e indireto; b) advérbio: valores semânticos – de 
dúvida, de inclusão, de exclusão; funções – relativo e conectivo; c) 
determinante: indefinido, relativo, interrogativo; d) pronome relativo; e) 
conjunção coordenativa: copulativa, adversativa, disjuntiva, conclusiva e 
explicativa; f) conjunção subordinativa: causal e temporal; locução: 
prepositiva e adverbial. 
Analisar e estruturar unidades sintáticas: aplicar regras de utilização do 
pronome pessoal em adjacência verbal: em frases afirmativas; em frases 
que contêm uma palavra negativa; em frases iniciadas por pronomes e 
advérbios interrogativos; com verbos antecedidos de certos advérbios 
(bem, mal, ainda, já, sempre, só, talvez…);  
Consolidar o conhecimento sobre as funções sintáticas estudadas no 
ciclo anterior: sujeito subentendido e sujeito indeterminado. 
Transformar frases ativas em frases passivas e vice‐versa (consolidação). 
 Identificar processos de coordenação entre orações: orações 
coordenadas copulativas (sindéticas e assindéticas), adversativas, 
disjuntivas, conclusivas e explicativas;  
Identificar processos de subordinação entre orações: a) subordinadas 
adverbiais causais e temporais e identificar oração subordinante. 
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Níveis 

 

 
Domínios 

5 
(Muito Bom) 

4 
   (Bom) 
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(Muito Insuficiente) 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade: identificar o tema e explicitar 
o assunto. 

• Registar, tratar e reter a informação essencial. 

• Participar oportuna e construtivamente em situações de 
interação discursiva. 

• Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros e 
com diferentes finalidades. 

• Fazer a apresentação oral de um tema, devidamente 
estruturada.  

• Reconhecer a variação da língua. 

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, 
recurso eventual a suportes digitais). 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos de 
coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, frases 
complexas, expressões adverbiais, tempos e modos 
verbais, conectores frásicos 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade: identificar o tema e 
explicitar o assunto. 

• Registar, tratar e reter a informação essencial. 

• Participar oportuna e construtivamente em situações de 
interação discursiva. 

• Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros e 
com diferentes finalidades. 

• Fazer a apresentação oral de um tema, devidamente 
estruturada.  

• Reconhecer a variação da língua. 

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, 
recurso eventual a suportes digitais). 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos 
de coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, 
frases complexas, expressões adverbiais, tempos e 
modos verbais, conectores frásicos 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio:  

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade: identificar o tema e 
explicitar o assunto. 

• Registar, tratar e reter a informação essencial. 

• Participar oportuna e construtivamente em situações 
de interação discursiva. 

• Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e 
géneros e com diferentes finalidades. 

• Fazer a apresentação oral de um tema, devidamente 
estruturada.  

• Reconhecer a variação da língua. 

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, 
recurso eventual a suportes digitais). 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos 
de coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, 
frases complexas, expressões adverbiais, tempos e 
modos verbais, conectores frásicos 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler textos com diferentes características. 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados.  

• Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade. 

• Identificar temas e ideias principais.  

• Distinguir factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado 
(diferentes partes). 

• Explicitar o sentido global do texto. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

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

•  Utilizar procedimentos de registo e tratamento de 
informação. 

• Analisar textos em função do género textual a que 
pertencem.  

• Distinguir contextos históricos e geográficos em que 
ocorrem diferentes variedades do português. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler textos com diferentes características. 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados.  

• Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade. 

• Identificar temas e ideias principais.  

• Distinguir factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado 
(diferentes partes). 

• Explicitar o sentido global do texto. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

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

•  Utilizar procedimentos de registo e tratamento de 
informação. 

• Analisar textos em função do género textual a que 
pertencem.  

• Distinguir contextos históricos e geográficos em que 
ocorrem diferentes variedades do português. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

• Ler textos com diferentes características. 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados.  

• Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e graus de 
complexidade. 

• Identificar temas e ideias principais.  

• Distinguir factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes 
partes). 

• Explicitar o sentido global do texto. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento 
da informação: identificar ideias‐chave. 

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

•  Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação. 

• Analisar textos em função do género textual a que pertencem.  

• Distinguir contextos históricos e geográficos em que ocorrem 
diferentes variedades do português. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, 
lírica e dramática. 

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 

• Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos dos 
vários géneros textuais. 

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos 
textos literários. 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os 
valores são representados nas obras lidas e compará-lo 
com outras manifestações artísticas. 

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos. 

• Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação 
de objetivos de leitura pessoais e comparação de temas 
comuns em livros, em géneros e em manifestações 
artísticas diferentes. 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, 
lírica e dramática. 

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 

• Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos dos 
vários géneros textuais. 

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos 
textos literários. 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os 
valores são representados nas obras lidas e compará-lo 
com outras manifestações artísticas. 

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos. 

• Desenvolver um projeto de leitura que integre 
explicitação de objetivos de leitura pessoais e comparação 
de temas comuns em livros, em géneros e em 
manifestações artísticas diferentes. 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, lírica e 
dramática. 

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 

• Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos dos vários 
géneros textuais. 

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos textos 
literários. 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são 
representados nas obras lidas e compará-lo com outras 
manifestações artísticas. 

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos. 
• Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de 

objetivos de leitura pessoais e comparação de temas comuns em 
livros, em géneros e em manifestações artísticas diferentes. 



7  

Es
cr

it
a 

Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Planificar a escrita de textos. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: ordenar e 
hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade de 
sentido, a progressão temática e a coerência global do texto. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, respeitando 
o género indicado e as características estabelecidas.  

• Adequar os textos a diferentes públicos e finalidades 
comunicativas.  

• Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas. 

• Consolidar as regras de uso de sinais de pontuação para 
delimitar constituintes de frase e para veicular valores 
discursivos.  

• Respeitar os princípios do trabalho intelectual: produção de 
bibliografia.  

• Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de revisão e 
aperfeiçoamento de texto, no decurso da redação. 

• Escrever para expressar conhecimentos: responder por 
escrito, de forma completa, a questões sobre um texto. 

• Responder com eficácia e correção a instruções de trabalho, 
detetando o foco da pergunta.  

• Elaborar planos, resumos e sínteses de textos expositivos e 
argumentativos. 

• Escrever textos diversos: textos biográficos; páginas de diário 
e de memórias; cartas de apresentação; comentários 
subordinados a tópicos fornecidos, relatórios e roteiros. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Planificar a escrita de textos. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: ordenar 
e hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade 
de sentido, a progressão temática e a coerência global do 
texto. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, 
respeitando o género indicado e as características 
estabelecidas.  

• Adequar os textos a diferentes públicos e finalidades 
comunicativas.  

• Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas. 

• Consolidar as regras de uso de sinais de pontuação para 
delimitar constituintes de frase e para veicular valores 
discursivos. 

• Respeitar os princípios do trabalho intelectual: produção de 
bibliografia. 

• Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de revisão e 
aperfeiçoamento de texto, no decurso da redação. 

• Escrever para expressar conhecimentos: responder por 
escrito, de forma completa, a questões sobre um texto. 

• Responder com eficácia e correção a instruções de trabalho, 
detetando o foco da pergunta.  

• Elaborar planos, resumos e sínteses de textos expositivos e 
argumentativos. 

• Escrever textos diversos: textos biográficos; páginas de 
diário e de memórias; cartas de apresentação; comentários 
subordinados a tópicos fornecidos, relatórios e roteiros. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

• Planificar a escrita de textos. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: ordenar 
e hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade 
de sentido, a progressão temática e a coerência global do 
texto. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, respeitando 
o género indicado e as características estabelecidas.  

• Adequar os textos a diferentes públicos e finalidades 
comunicativas.  

• Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas. 

• Consolidar as regras de uso de sinais de pontuação para 
delimitar constituintes de frase e para veicular valores 
discursivos. 

• Respeitar os princípios do trabalho intelectual: produção de 
bibliografia. 

• Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de revisão e 
aperfeiçoamento de texto, no decurso da redação. 

• Escrever para expressar conhecimentos: responder por 
escrito, de forma completa, a questões sobre um texto. 

• Responder com eficácia e correção a instruções de trabalho, 
detetando o foco da pergunta.  

• Elaborar planos, resumos e sínteses de textos expositivos e 
argumentativos. 

• Escrever textos diversos: textos biográficos; páginas de diário 
e de memórias; cartas de apresentação; comentários 
subordinados a tópicos fornecidos, relatórios e roteiros. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Explicitar aspetos fundamentais da morfologia: 
identificar e conjugar verbos em todos os tempos 
(simples e compostos) e modos; identificar as formas dos 
verbos irregulares e dos verbos defetivos (impessoais e 
unipessoais); sistematizar padrões de formação de 
palavras complexas: derivação (afixal e não‐ afixal) e 
composição (por palavras e por radicais). 

• Conhecer e reconhecer classes de palavras: integrar as 
palavras nas classes a que pertencem: a) verbo principal: 
transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e 
indireto; b) advérbio:  valores semânticos – de dúvida, 
de inclusão, de exclusão; – relativo e conectivo; c) 
determinante: indefinido, relativo, interrogativo; d) 
pronome relativo; e) conjunção coordenativa: 
copulativa, adversativa, disjuntiva, conclusiva e 
explicativa; f) conjunção subordinativa condicional, final 
comparativa, consecutiva, concessiva e completiva; 
locução conjuncional.  

• Aplicar regras de utilização do pronome pessoal em 
adjacência verbal em orações subordinadas; na 
conjugação do futuro e do condicional. 

• Identificar as funções sintáticas de modificador do nome 
(restritivo e apositivo); 

• Identificar processos de subordinação entre orações: 
subordinadas adverbiais condicionais, finais, 
comparativas, consecutivas e concessivas; subordinadas 
substantivas completivas (função de complemento 
direto); estabelecer relações de subordinação entre 
orações, identificando os elementos de que dependem 
as orações subordinadas. 

• Dividir e classificar orações. 

• Consolidar o conhecimento sobre as funções 
sintáticas; identificar o sujeito subentendido e o sujeito 
indeterminado.  

• Transformar frases ativas em frases passivas e vice‐
versa (consolidação).  

• Reconhecer propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico. 

• Identificar neologismos e palavras polissémicas e seus 
significados; distinguir palavras polissémicas de 
monossémicas; Campo semântico; reconhecer e 
estabelecer as seguintes relações semânticas: 
sinonímia, antonímia, hiperonímia e holonímia. 

 Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Explicitar aspetos fundamentais da morfologia: identificar 
e conjugar verbos em todos os tempos (simples e 
compostos) e modos; identificar as formas dos verbos 
irregulares e dos verbos defetivos (impessoais e 
unipessoais); sistematizar padrões de formação de 
palavras complexas: derivação (afixal e não‐ afixal) e 
composição (por palavras e por radicais). 

• Conhecer e reconhecer classes de palavras: integrar as 
palavras nas classes a que pertencem: a) verbo principal: 
transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e 
indireto; b) advérbio:  valores semânticos – de dúvida, de 
inclusão, de exclusão; – relativo e conectivo; c) 
determinante: indefinido, relativo, interrogativo; d) 
pronome relativo; e) conjunção coordenativa: copulativa, 
adversativa, disjuntiva, conclusiva e explicativa; f) 
conjunção subordinativa condicional, final comparativa, 
consecutiva, concessiva e completiva; locução 
conjuncional.  

• Aplicar regras de utilização do pronome pessoal em 
adjacência verbal em orações subordinadas; na 
conjugação do futuro e do condicional. 

• Identificar as funções sintáticas de modificador do nome 
(restritivo e apositivo); 

• Identificar processos de subordinação entre orações: 
subordinadas adverbiais condicionais, finais, 
comparativas, consecutivas e concessivas; subordinadas 
substantivas completivas (função de complemento 
direto); estabelecer relações de subordinação entre 
orações, identificando os elementos de que dependem as 
orações subordinadas. 

• Dividir e classificar orações. 

• Consolidar o conhecimento sobre as funções sintáticas; 
identificar o sujeito subentendido e o sujeito 
indeterminado.  

• Transformar frases ativas em frases passivas e vice‐versa 
(consolidação).  

• Reconhecer propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico. 

• Identificar neologismos e palavras polissémicas e seus 
significados; distinguir palavras polissémicas de 
monossémicas; Campo semântico; reconhecer e 
estabelecer as seguintes relações semânticas: sinonímia, 
antonímia, hiperonímia e holonímia. 

 Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio:  

• Explicitar aspetos fundamentais da morfologia: 
identificar e conjugar verbos em todos os tempos 
(simples e compostos) e modos; identificar as formas 
dos verbos irregulares e dos verbos defetivos 
(impessoais e unipessoais); sistematizar padrões de 
formação de palavras complexas: derivação (afixal e 
não‐ afixal) e composição (por palavras e por radicais). 

• Conhecer e reconhecer classes de palavras: integrar as 
palavras nas classes a que pertencem: a) verbo 
principal: transitivo direto, transitivo indireto, 
transitivo direto e indireto; b) advérbio:  valores 
semânticos – de dúvida, de inclusão, de exclusão; – 
relativo e conectivo; c) determinante: indefinido, 
relativo, interrogativo; d) pronome relativo; e) 
conjunção coordenativa: copulativa, adversativa, 
disjuntiva, conclusiva e explicativa; f) conjunção 
subordinativa condicional, final comparativa, 
consecutiva, concessiva e completiva; locução 
conjuncional.  

• Aplicar regras de utilização do pronome pessoal em 
adjacência verbal em orações subordinadas; na 
conjugação do futuro e do condicional. 

• Identificar as funções sintáticas de modificador do 
nome (restritivo e apositivo); 

• Identificar processos de subordinação entre orações: 
subordinadas adverbiais condicionais, finais, 
comparativas, consecutivas e concessivas; 
subordinadas substantivas completivas (função de 
complemento direto); estabelecer relações de 
subordinação entre orações, identificando os 
elementos de que dependem as orações subordinadas. 

• Dividir e classificar orações. 

• Consolidar o conhecimento sobre as funções 
sintáticas; identificar o sujeito subentendido e o 
sujeito indeterminado.  

• Transformar frases ativas em frases passivas e vice‐
versa (consolidação).  

• Reconhecer propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico. 

• Identificar neologismos e palavras polissémicas e seus 
significados; distinguir palavras polissémicas de 
monossémicas; Campo semântico; reconhecer e 
estabelecer as seguintes relações semânticas: 
sinonímia, antonímia, hiperonímia e holonímia. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade: identificar o tema e explicitar 
o assunto; identificar os tópicos; distinguir informação 
objetiva e informação subjetiva; manifestar ideias e pontos 
de vista pertinentes relativamente aos discursos ouvidos. 

• Consolidar processos de registo e tratamento de 
informação.  

• Participar oportuna e construtivamente em situações de 
interação discursiva: retomar, precisar ou resumir ideias, 
para facilitar a interação oral; estabelecer relações com 
outros conhecimentos; 

•  Debater e justificar ideias e opiniões; considerar pontos 
de vista contrários e reformular posições. 

• Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros e 
com diferentes finalidades. 

• Fazer uma apresentação oral, devidamente estruturada, 
sobre um tema. 

•  Argumentar, no sentido de persuadir os interlocutores e 
fazer apreciações críticas. 

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, 
recurso eventual a suportes digitais). 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos de 
coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, frases 
complexas, expressões adverbiais, tempos e modos 
verbais, conectores frásicos. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade: identificar o tema e 
explicitar o assunto; identificar os tópicos; distinguir 
informação objetiva e informação subjetiva; manifestar 
ideias e pontos de vista pertinentes relativamente aos 
discursos ouvidos. 

• Consolidar processos de registo e tratamento de 
informação.  

• Participar oportuna e construtivamente em situações de 
interação discursiva: retomar, precisar ou resumir ideias, 
para facilitar a interação oral; estabelecer relações com 
outros conhecimentos; 

•  Debater e justificar ideias e opiniões; considerar pontos 
de vista contrários e reformular posições. 

• Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros e 
com diferentes finalidades. 

• Fazer uma apresentação oral, devidamente estruturada, 
sobre um tema. 

•  Argumentar, no sentido de persuadir os interlocutores e 
fazer apreciações críticas. 

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, 
recurso eventual a suportes digitais). 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos 
de coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, 
frases complexas, expressões adverbiais, tempos e 
modos verbais, conectores frásicos. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio:  

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade: identificar o tema e 
explicitar o assunto; identificar os tópicos; distinguir 
informação objetiva e informação subjetiva; manifestar 
ideias e pontos de vista pertinentes relativamente aos 
discursos ouvidos. 

• Consolidar processos de registo e tratamento de 
informação.  

• Participar oportuna e construtivamente em situações 
de interação discursiva: retomar, precisar ou resumir 
ideias, para facilitar a interação oral; estabelecer 
relações com outros conhecimentos; 

•  Debater e justificar ideias e opiniões; considerar pontos 
de vista contrários e reformular posições. 

• Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros 
e com diferentes finalidades. 

• Fazer uma apresentação oral, devidamente estruturada, 
sobre um tema. 

•  Argumentar, no sentido de persuadir os interlocutores 
e fazer apreciações críticas. 

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, 
recurso eventual a suportes digitais). 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos 
de coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, 
frases complexas, expressões adverbiais, tempos e 
modos verbais, conectores frásicos. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados: textos 
expositivos, argumentativos; narrativos; textos de 
divulgação científica; recensões de livros e comentários; 
artigos de opinião, críticas, entrevistas. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade: reconhecer e usar em contexto 
vocábulos clássicos, léxico especializado e vocabulário 
diferenciado da esfera da escrita. 

• Explicitar temas e ideias principais, justificando.  

• Identificar pontos de vista e universos de referência, 
justificando.  

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado, 
atribuindo títulos a partes e subpartes.  

• Analisar relações intratextuais: semelhança, oposição, 
parte – todo, causa – consequência, genérico – específico.  

• Relacionar a estruturação do texto com a construção da 
significação e com a intenção do autor.  

• Explicitar o sentido global do texto, justificando. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

• Ler para apreciar textos variados: expressar, de forma 
fundamentada e sustentada, pontos de vista e apreciações 
críticas suscitados pelos textos lidos em diferentes 
suportes. 

• Reconhecer o papel de diferentes suportes (papel, digital, 
visual) e espaços de circulação (jornal, internet…) na 
estruturação e receção dos textos.  

• Reconhecer a variação da língua: identificar, em textos 
escritos, a variação nos planos fonológico, lexical e 
sintático. 

•  Distinguir contextos históricos e geográficos em que 
ocorrem diferentes variedades do português. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados: textos 
expositivos, argumentativos; narrativos; textos de 
divulgação científica; recensões de livros e comentários; 
artigos de opinião, críticas, entrevistas. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade: reconhecer e usar em contexto 
vocábulos clássicos, léxico especializado e vocabulário 
diferenciado da esfera da escrita. 

• Explicitar temas e ideias principais, justificando.  

• Identificar pontos de vista e universos de referência, 
justificando.  

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado, 
atribuindo títulos a partes e subpartes.  

• Analisar relações intratextuais: semelhança, oposição, 
parte – todo, causa – consequência, genérico – específico.  

• Relacionar a estruturação do texto com a construção da 
significação e com a intenção do autor.  

• Explicitar o sentido global do texto, justificando. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

• Ler para apreciar textos variados: expressar, de forma 
fundamentada e sustentada, pontos de vista e 
apreciações críticas suscitados pelos textos lidos em 
diferentes suportes. 

• Reconhecer o papel de diferentes suportes (papel, digital, 
visual) e espaços de circulação (jornal, internet…) na 
estruturação e receção dos textos.  

• Reconhecer a variação da língua: identificar, em textos 
escritos, a variação nos planos fonológico, lexical e 
sintático. 

• Distinguir contextos históricos e geográficos em que 
ocorrem diferentes variedades do português. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados: textos 
expositivos, argumentativos; narrativos; textos de 
divulgação científica; recensões de livros e comentários; 
artigos de opinião, críticas, entrevistas. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade: reconhecer e usar em contexto 
vocábulos clássicos, léxico especializado e vocabulário 
diferenciado da esfera da escrita. 

• Explicitar temas e ideias principais, justificando.  

• Identificar pontos de vista e universos de referência, 
justificando.  

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado, 
atribuindo títulos a partes e subpartes.  

• Analisar relações intratextuais: semelhança, oposição, 
parte – todo, causa – consequência, genérico – 
específico.  

• Relacionar a estruturação do texto com a construção da 
significação e com a intenção do autor.  

• Explicitar o sentido global do texto, justificando. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

• Ler para apreciar textos variados: expressar, de forma 
fundamentada e sustentada, pontos de vista e 
apreciações críticas suscitados pelos textos lidos em 
diferentes suportes. 

• Reconhecer o papel de diferentes suportes (papel, 
digital, visual) e espaços de circulação (jornal, 
internet…) na estruturação e receção dos textos.  

• Reconhecer a variação da língua: identificar, em textos 
escritos, a variação nos planos fonológico, lexical e 
sintático. 

• Distinguir contextos históricos e geográficos em que 
ocorrem diferentes variedades do português. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, 
lírica e dramática (no mínimo, uma narrativa de autor 
português, duas crónicas, um texto dramático – Auto da 
Barca do Inferno, Os Lusíadas – episódios das metas 
curriculares, um texto de autor de país de língua oficial 
portuguesa, um texto de autor estrangeiro, um texto da 
literatura juvenil e doze poemas de autores diferentes). 

• Ler e interpretar textos literários portugueses e 
estrangeiros, de diferentes épocas e de géneros diversos: 
identificar temas, ideias principais, pontos de vista e 
universos de referência, justificando. 

• Reconhecer e caracterizar elementos constitutivos da 
narrativa (estrutura; ação e episódios; personagens, 
narrador da 1.ª e da 3.ª pessoa; contextos espacial e 
temporal). 

• Analisar o ponto de vista das diferentes personagens. 
reconhecer a forma como o texto está estruturado, 
atribuindo títulos a partes e a subpartes. 

• Identificar processos da construção ficcional relativos à 
ordem cronológica dos factos narrados e à sua ordenação 
na narrativa. 

•  Identificar e reconhecer o valor dos recursos expressivos 
já estudados e, ainda, dos seguintes: símbolo, alegoria e 
sinédoque. 

•  Reconhecer e caracterizar textos de diferentes géneros 
(epopeia, romance, conto, crónica, soneto, texto 
dramático). 

• Apreciar textos literários: ler textos literários, portugueses 
e estrangeiros, de géneros variados. 

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

• Expressar, oralmente e por escrito, e de forma 
fundamentada, pontos de vista e apreciações críticas 
suscitados pelos textos lidos. 

• Escrever um pequeno comentário crítico a um texto lido. 

• Situar obras literárias em função de grandes marcos 
históricos e culturais: reconhecer relações que as obras 
estabelecem com o contexto social, histórico e cultural no 
qual foram escritas. 

•  Valorizar uma obra enquanto objeto simbólico, no plano 
do imaginário individual e coletivo. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, 
lírica e dramática (no mínimo, uma narrativa de autor 
português, duas crónicas, um texto dramático – Auto da 
Barca do Inferno, Os Lusíadas – episódios das metas 
curriculares, um texto de autor de país de língua oficial 
portuguesa, um texto de autor estrangeiro, um texto da 
literatura juvenil e doze poemas de autores diferentes). 

• Ler e interpretar textos literários portugueses e 
estrangeiros, de diferentes épocas e de géneros diversos: 
identificar temas, ideias principais, pontos de vista e 
universos de referência, justificando. 

• Reconhecer e caracterizar elementos constitutivos da 
narrativa (estrutura; ação e episódios; personagens, 
narrador da 1.ª e da 3.ª pessoa; contextos espacial e 
temporal). 

• Analisar o ponto de vista das diferentes personagens. 
reconhecer a forma como o texto está estruturado, 
atribuindo títulos a partes e a subpartes. 

• Identificar processos da construção ficcional relativos à 
ordem cronológica dos factos narrados e à sua ordenação 
na narrativa. 

•  Identificar e reconhecer o valor dos recursos expressivos 
já estudados e, ainda, dos seguintes: símbolo, alegoria e 
sinédoque. 

•  Reconhecer e caracterizar textos de diferentes géneros 
(epopeia, romance, conto, crónica, soneto, texto 
dramático). 

• Apreciar textos literários: ler textos literários, portugueses 
e estrangeiros, de géneros variados. 

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

• Expressar, oralmente e por escrito, e de forma 
fundamentada, pontos de vista e apreciações críticas 
suscitados pelos textos lidos. 

• Escrever um pequeno comentário crítico a um texto lido. 

• Situar obras literárias em função de grandes marcos 
históricos e culturais: reconhecer relações que as obras 
estabelecem com o contexto social, histórico e cultural no 
qual foram escritas. 

• Valorizar uma obra enquanto objeto simbólico, no 
plano do imaginário individual e coletivo. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, 
lírica e dramática (no mínimo, uma narrativa de autor 
português, duas crónicas, um texto dramático – Auto da 
Barca do Inferno, Os Lusíadas – episódios das metas 
curriculares, um texto de autor de país de língua oficial 
portuguesa, um texto de autor estrangeiro, um texto da 
literatura juvenil e doze poemas de autores diferentes). 

• Ler e interpretar textos literários portugueses e estrangeiros, 
de diferentes épocas e de géneros diversos: identificar 
temas, ideias principais, pontos de vista e universos de 
referência, justificando. 

• Reconhecer e caracterizar elementos constitutivos da 
narrativa (estrutura; ação e episódios; personagens, narrador 
da 1.ª e da 3.ª pessoa; contextos espacial e temporal). 

• Analisar o ponto de vista das diferentes personagens. 
reconhecer a forma como o texto está estruturado, 
atribuindo títulos a partes e a subpartes. 

• Identificar processos da construção ficcional relativos à 
ordem cronológica dos factos narrados e à sua ordenação na 
narrativa. 

•  Identificar e reconhecer o valor dos recursos expressivos já 
estudados e, ainda, dos seguintes: símbolo, alegoria e 
sinédoque. 

•  Reconhecer e caracterizar textos de diferentes géneros 
(epopeia, romance, conto, crónica, soneto, texto dramático). 

• Apreciar textos literários: ler textos literários, portugueses e 
estrangeiros, de géneros variados. 

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

• Expressar, oralmente e por escrito, e de forma 
fundamentada, pontos de vista e apreciações críticas 
suscitados pelos textos lidos. 

• Escrever um pequeno comentário crítico a um texto lido. 

• Situar obras literárias em função de grandes marcos 
históricos e culturais: reconhecer relações que as obras 
estabelecem com o contexto social, histórico e cultural no 
qual foram escritas. 

• Valorizar uma obra enquanto objeto simbólico, no plano do 
imaginário individual e coletivo. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Planificar a escrita de textos: consolidar os 
procedimentos de planificação de texto já adquiridos. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: 
ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a 
continuidade de sentido, a progressão temática e a 
coerência global do texto. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, 
respeitando o género indicado e as características 
(orto)gráficas estabelecidas. 

• Adequar os textos a diferentes públicos e finalidades 
comunicativas. 

• Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas. 

• Consolidar as regras de uso de sinais de pontuação para 
delimitar constituintes de frase e para veicular valores 
discursivos. 

• Respeitar os princípios do trabalho intelectual: produção 
de bibliografia. 

•  Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de 
revisão e aperfeiçoamento de texto, no decurso da 
redação. 

• Escrever para expressar conhecimentos: responder por 
escrito, de forma completa, a questões sobre um texto. 

• Responder com eficácia e correção a instruções de 
trabalho, detetando rigorosamente o foco da pergunta. 

• Elaborar planos, resumos e sínteses de textos 
expositivos e argumentativos. 

• Escrever textos diversos: expositivos; de opinião, 
argumentativos; narrativos. 

 Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Planificar a escrita de textos: consolidar os 
procedimentos de planificação de texto já adquiridos. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: 
ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a 
continuidade de sentido, a progressão temática e a 
coerência global do texto. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, 
respeitando o género indicado e as características 
(orto)gráficas estabelecidas. 

• Adequar os textos a diferentes públicos e finalidades 
comunicativas. 

• Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas. 

• Consolidar as regras de uso de sinais de pontuação para 
delimitar constituintes de frase e para veicular valores 
discursivos. 

• Respeitar os princípios do trabalho intelectual: 
produção de bibliografia. 

•  Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de 
revisão e aperfeiçoamento de texto, no decurso da 
redação. 

• Escrever para expressar conhecimentos: responder por 
escrito, de forma completa, a questões sobre um texto. 

• Responder com eficácia e correção a instruções de 
trabalho, detetando rigorosamente o foco da pergunta. 

• Elaborar planos, resumos e sínteses de textos 
expositivos e argumentativos. 

• Escrever textos diversos: expositivos; de opinião, 
argumentativos; narrativos. 

 Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio:  

• Planificar a escrita de textos: consolidar os 
procedimentos de planificação de texto já adquiridos. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: 
ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista 
a continuidade de sentido, a progressão temática e a 
coerência global do texto. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, 
respeitando o género indicado e as características 
(orto)gráficas estabelecidas. 

• Adequar os textos a diferentes públicos e finalidades 
comunicativas. 

• Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas. 

• Consolidar as regras de uso de sinais de pontuação 
para delimitar constituintes de frase e para veicular 
valores discursivos. 

• Respeitar os princípios do trabalho intelectual: 
produção de bibliografia. 

•  Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de 
revisão e aperfeiçoamento de texto, no decurso da 
redação. 

• Escrever para expressar conhecimentos: responder 
por escrito, de forma completa, a questões sobre um 
texto. 

• Responder com eficácia e correção a instruções de 
trabalho, detetando rigorosamente o foco da 
pergunta. 

• Elaborar planos, resumos e sínteses de textos 
expositivos e argumentativos. 

• Escrever textos diversos: expositivos; de opinião, 
argumentativos; narrativos. 



13  

G
ra

m
át

ic
a 

Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Explicitar aspetos da fonologia do português: identificar 
processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e 
paragoge), supressão (aférese, síncope e apócope) e 
alteração de segmentos (redução vocálica, assimilação, 
dissimilação, metátese). 

• Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do português: 
sistematizar as regras de utilização do pronome pessoal 
em adjacência verbal em todas as situações. 

• Consolidar o conhecimento de todas as funções sintáticas. 

• Identificar orações substantivas relativas. 

• Dividir e classificar orações. 

• Reconhecer propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico: identificar neologismos e arcaísmos. 

• Consolidar os conhecimentos adquiridos nos anos 
anteriores. 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Explicitar aspetos da fonologia do português: identificar 
processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e 
paragoge), supressão (aférese, síncope e apócope) e 
alteração de segmentos (redução vocálica, assimilação, 
dissimilação, metátese). 

• Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do português: 
sistematizar as regras de utilização do pronome pessoal 
em adjacência verbal em todas as situações. 

• Consolidar o conhecimento de todas as funções sintáticas. 

• Identificar orações substantivas relativas. 

• Dividir e classificar orações. 

• Reconhecer propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico: identificar neologismos e 
arcaísmos. 

• Consolidar os conhecimentos adquiridos nos anos 
anteriores. 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Explicitar aspetos da fonologia do português: identificar 
processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e 
paragoge), supressão (aférese, síncope e apócope) e 
alteração de segmentos (redução vocálica, assimilação, 
dissimilação, metátese). 

• Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do 
português: sistematizar as regras de utilização do 
pronome pessoal em adjacência verbal em todas as 
situações. 

• Consolidar o conhecimento de todas as funções 
sintáticas. 

• Identificar orações substantivas relativas. 

• Dividir e classificar orações. 

• Reconhecer propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico: identificar neologismos e 
arcaísmos. 

• Consolidar os conhecimentos adquiridos nos anos 
anteriores. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Português – 8º Ano 
 

 
Domínio Cognitivo 

 
Domínios de Referência 

 
Instrumentos de Avaliação 

 
Percentagem 

Oralidade 

 

 

Leitura 

 

Educação literária 

 

Escrita 

 

Gramática 

a – Atividades de oralidade: 
compreensão oral; 
expressão oral. 

 
b – Leitura 

 
 
c – Fichas de trabalho 

 
 

d- Trabalhos diversificados 
 
 
  e - Fichas de avaliação. 

14% 
 
 
 

14% 
 

14% 
 
 

14% 
 
 

14% 
 

_______ 
70 % 

 
Domínio Socioafetivo 

 
Parâmetros 

 
Instrumentos de Avaliação 

 
Percentagem 

 Interesse /Empenho (cumprimento das 
tarefas escolares e participação nas 
atividades) 
 
Organização / Responsabilidade (material, 
trabalhos de casa, assiduidade e 
pontualidade) 
 
Comportamento na sala de aula 
(cumprimento das regras da sala de aula) 
 
Educação para a Cidadania (espírito crítico, 
solidariedade e cooperação) 

 
 
 
 
 

Observação direta 

 
 

7% 
 
 

7% 
 
 

12% 
 
 

4% 
_________ 

30% 

 
 
 

1 
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Português – 7º ano 

 

Perfis de aprendizagens 

Níveis 
 
 

Domínios 

5 
(Muito Bom) 

4 
(Bom

) 

3 
(Suficiente) 

2 
(Insuficient 

e) 

1 
(Muito Insuficiente) 
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Desempenho muito bom relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade. 

• Identificar o tema e explicitar o assunto. Registar, tratar 
e reter a informação essencial. 

• Planificar e produzir textos orais corretos, usando 
vocabulário e estruturas gramaticais diversificados e 
recorrendo a mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros 
e com diferentes finalidades. 

• Preparar apresentações orais, exprimir pontos de vista, 
apresentar argumentos. 

• Fazer a apresentação oral de um tema. 

• Captar e manter a atenção da audiência (postura 
corporal, expressão facial, clareza, volume e tom de voz). 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade. 

• Identificar o tema e explicitar o assunto. Registar, tratar 
e reter a informação essencial. 

• Planificar e produzir textos orais corretos, usando 
vocabulário e estruturas gramaticais diversificados e 
recorrendo a mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros 
e com diferentes finalidades. 

• Preparar apresentações orais, exprimir pontos de vista, 
apresentar argumentos. 

• Fazer a apresentação oral de um tema. 

• Captar e manter a atenção da audiência (postura 
corporal, expressão facial, clareza, volume e tom de 
voz). 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade. 

• Identificar o tema e explicitar o assunto. Registar, tratar 
e reter a informação essencial. 

• Planificar e produzir textos orais corretos, usando 
vocabulário e estruturas gramaticais diversificados e 
recorrendo a mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros 
e com diferentes finalidades. 

• Preparar apresentações orais, exprimir pontos de vista, 
apresentar argumentos. 

• Fazer a apresentação oral de um tema. 

• Captar e manter a atenção da audiência (postura 
corporal, expressão facial, clareza, volume e tom de 
voz). 
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Desempenho muito bom relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

• Ler textos com diferentes características. 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados.  

• Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade. 

• Identificar temas e ideias principais.  

• Distinguir factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado 
(diferentes partes). 

• Explicitar o sentido global do texto. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

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

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento de 
informação. 

• Analisar textos em função do género textual a que 
pertencem. 

Desempenho muito bom relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Ler textos com diferentes características. 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados.  

• Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade. 

• Identificar temas e ideias principais.  

• Distinguir factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado 
(diferentes partes). 

• Explicitar o sentido global do texto. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

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

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento de 
informação. 

• Analisar textos em função do género textual a que 
pertencem. 

Desempenho muito bom relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Ler textos com diferentes características. 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados.  

• Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade. 

• Identificar temas e ideias principais.  

• Distinguir factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado 
(diferentes partes). 

• Explicitar o sentido global do texto. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

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

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento de 
informação. 

• Analisar textos em função do género textual a que 
pertencem. 



3  

Ed
u

ca
çã

o
 L

it
e

rá
ri

a 
Desempenho muito bom relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza 
narrativa, lírica e dramática. 

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 

• Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos 
dos vários géneros textuais. 

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção 
dos textos literários. 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os 
valores são representados nas obras lidas e compará-lo 
com outras manifestações artísticas. 

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos.  

• Desenvolver um projeto de leitura que integre 
explicitação de objetivos de leitura pessoais e 
comparação de temas comuns em livros, em géneros e 
em manifestações artísticas diferentes. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza 
narrativa, lírica e dramática. 

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 

• Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos 
dos vários géneros textuais. 

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção 
dos textos literários. 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os 
valores são representados nas obras lidas e compará-lo 
com outras manifestações artísticas. 

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos.  

• Desenvolver um projeto de leitura que integre 
explicitação de objetivos de leitura pessoais e 
comparação de temas comuns em livros, em géneros e 
em manifestações artísticas diferentes. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza 
narrativa, lírica e dramática. 

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 

• Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos 
dos vários géneros textuais. 

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção 
dos textos literários. 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os 
valores são representados nas obras lidas e compará-lo 
com outras manifestações artísticas. 

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos.  
• Desenvolver um projeto de leitura que integre 

explicitação de objetivos de leitura pessoais e 
comparação de temas comuns em livros, em géneros e 
em manifestações artísticas diferentes. 
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Desempenho muito bom relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Planificar a escrita de textos: organizar a informação 
segundo a categoria ou género do texto. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: 
utilizar uma caligrafia legível; ordenar e hierarquizar a 
informação, tendo em vista a continuidade de sentido, a 
progressão temática e a coerência global do texto; 
organizar a informação, fazendo a marcação de 
parágrafos. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, 
respeitando as características do género indicado e as 
características (orto)gráficas estabelecidas. 

• Utilizar adequadamente os sinais auxiliares da escrita e 
os seguintes sinais de pontuação. 

• Escrever para expressar conhecimentos. 

• Escrever textos diversos: expositivos/informativos; 
argumentativos; narrativos; biográficos; retrato e 
autorretrato; guiões de entrevista; relatórios; cartas. 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Planificar a escrita de textos: organizar a informação 
segundo a categoria ou género do texto. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: 
utilizar uma caligrafia legível; ordenar e hierarquizar a 
informação, tendo em vista a continuidade de sentido, a 
progressão temática e a coerência global do texto; 
organizar a informação, fazendo a marcação de 
parágrafos. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, 
respeitando as características do género indicado e as 
características (orto)gráficas estabelecidas. 

• Utilizar adequadamente os sinais auxiliares da escrita e 
os seguintes sinais de pontuação. 

• Escrever para expressar conhecimentos. 

• Escrever textos diversos: expositivos/informativos; 
argumentativos; narrativos; biográficos; retrato e 
autorretrato; guiões de entrevista; relatórios; cartas. 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio:  

• Planificar a escrita de textos: organizar a informação 
segundo a categoria ou género do texto. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: 
utilizar uma caligrafia legível; ordenar e hierarquizar a 
informação, tendo em vista a continuidade de sentido, a 
progressão temática e a coerência global do texto; 
organizar a informação, fazendo a marcação de 
parágrafos. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, 
respeitando as características do género indicado e as 
características (orto)gráficas estabelecidas. 

• Utilizar adequadamente os sinais auxiliares da escrita e 
os seguintes sinais de pontuação. 

• Escrever para expressar conhecimentos. 
Escrever textos diversos: expositivos/informativos; 
argumentativos; narrativos; biográficos; retrato e 
autorretrato; guiões de entrevista; relatórios; cartas. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 
Explicitar aspetos fundamentais da morfologia: identificar e conjugar 
verbos em todos os tempos (simples e compostos) e modos; identificar 
as formas dos verbos irregulares e dos verbos defetivos (impessoais e 
unipessoais); sistematizar padrões de formação de palavras 
complexas: derivação (afixal e não‐ afixal) e composição (por palavras 
e por radicais). 
Conhecer e reconhecer classes de palavras: integrar as palavras nas 
classes a que pertencem: a) verbo principal: transitivo direto, 
transitivo indireto, transitivo direto e indireto; b) advérbio: valores 
semânticos – de dúvida, de inclusão, de exclusão; funções – relativo e 
conectivo; c) determinante: indefinido, relativo, interrogativo; d) 
pronome relativo; e) conjunção coordenativa: copulativa, adversativa, 
disjuntiva, conclusiva e explicativa; f) conjunção subordinativa: causal 
e temporal; locução: prepositiva e adverbial. 
Analisar e estruturar unidades sintáticas: aplicar regras de utilização 
do pronome pessoal em adjacência verbal: em frases afirmativas; em 
frases que contêm uma palavra negativa; em frases iniciadas por 
pronomes e advérbios interrogativos; com verbos antecedidos de 
certos advérbios (bem, mal, ainda, já, sempre, só, talvez…);  
Consolidar o conhecimento sobre as funções sintáticas estudadas no 
ciclo anterior: sujeito subentendido e sujeito indeterminado. 
Transformar frases ativas em frases passivas e vice‐versa 
(consolidação). 
 Identificar processos de coordenação entre orações: orações 
coordenadas copulativas (sindéticas e assindéticas), adversativas, 
disjuntivas, conclusivas e explicativas;  
Identificar processos de subordinação entre orações: a) subordinadas 
adverbiais causais e temporais e identificar oração subordinante. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 
Explicitar aspetos fundamentais da morfologia: identificar e 
conjugar verbos em todos os tempos (simples e compostos) e 
modos; identificar as formas dos verbos irregulares e dos verbos 
defetivos (impessoais e unipessoais); sistematizar padrões de 
formação de palavras complexas: derivação (afixal e não‐ afixal) e 
composição (por palavras e por radicais). 
Conhecer e reconhecer classes de palavras: integrar as palavras 
nas classes a que pertencem: a) verbo principal: transitivo direto, 
transitivo indireto, transitivo direto e indireto; b) advérbio: valores 
semânticos – de dúvida, de inclusão, de exclusão; funções – 
relativo e conectivo; c) determinante: indefinido, relativo, 
interrogativo; d) pronome relativo; e) conjunção coordenativa: 
copulativa, adversativa, disjuntiva, conclusiva e explicativa; f) 
conjunção subordinativa: causal e temporal; locução: prepositiva e 
adverbial. 
Analisar e estruturar unidades sintáticas: aplicar regras de 
utilização do pronome pessoal em adjacência verbal: em frases 
afirmativas; em frases que contêm uma palavra negativa; em 
frases iniciadas por pronomes e advérbios interrogativos; com 
verbos antecedidos de certos advérbios (bem, mal, ainda, já, 
sempre, só, talvez…);  
Consolidar o conhecimento sobre as funções sintáticas estudadas 
no ciclo anterior: sujeito subentendido e sujeito indeterminado. 
Transformar frases ativas em frases passivas e vice‐versa 
(consolidação). 
 Identificar processos de coordenação entre orações: orações 
coordenadas copulativas (sindéticas e assindéticas), adversativas, 
disjuntivas, conclusivas e explicativas;  
Identificar processos de subordinação entre orações: a) 
subordinadas adverbiais causais e temporais e identificar oração 
subordinante. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio:  
Explicitar aspetos fundamentais da morfologia: identificar e conjugar 
verbos em todos os tempos (simples e compostos) e modos; identificar 
as formas dos verbos irregulares e dos verbos defetivos (impessoais e 
unipessoais); sistematizar padrões de formação de palavras complexas: 
derivação (afixal e não‐ afixal) e composição (por palavras e por radicais). 
Conhecer e reconhecer classes de palavras: integrar as palavras nas 
classes a que pertencem: a) verbo principal: transitivo direto, transitivo 
indireto, transitivo direto e indireto; b) advérbio: valores semânticos – de 
dúvida, de inclusão, de exclusão; funções – relativo e conectivo; c) 
determinante: indefinido, relativo, interrogativo; d) pronome relativo; e) 
conjunção coordenativa: copulativa, adversativa, disjuntiva, conclusiva e 
explicativa; f) conjunção subordinativa: causal e temporal; locução: 
prepositiva e adverbial. 
Analisar e estruturar unidades sintáticas: aplicar regras de utilização do 
pronome pessoal em adjacência verbal: em frases afirmativas; em frases 
que contêm uma palavra negativa; em frases iniciadas por pronomes e 
advérbios interrogativos; com verbos antecedidos de certos advérbios 
(bem, mal, ainda, já, sempre, só, talvez…);  
Consolidar o conhecimento sobre as funções sintáticas estudadas no 
ciclo anterior: sujeito subentendido e sujeito indeterminado. 
Transformar frases ativas em frases passivas e vice‐versa (consolidação). 
 Identificar processos de coordenação entre orações: orações 
coordenadas copulativas (sindéticas e assindéticas), adversativas, 
disjuntivas, conclusivas e explicativas;  
Identificar processos de subordinação entre orações: a) subordinadas 
adverbiais causais e temporais e identificar oração subordinante. 
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Português – 8º ano 

 

Perfis de aprendizagens 
Níveis 

 

 
Domínios 

5 
(Muito Bom) 

4 
   (Bom) 

3 
(Suficiente) 

2 
(Insuficiente) 

1 
(Muito Insuficiente) 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade: identificar o tema e explicitar 
o assunto. 

• Registar, tratar e reter a informação essencial. 

• Participar oportuna e construtivamente em situações de 
interação discursiva. 

• Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros e 
com diferentes finalidades. 

• Fazer a apresentação oral de um tema, devidamente 
estruturada.  

• Reconhecer a variação da língua. 

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, 
recurso eventual a suportes digitais). 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos de 
coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, frases 
complexas, expressões adverbiais, tempos e modos 
verbais, conectores frásicos 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade: identificar o tema e 
explicitar o assunto. 

• Registar, tratar e reter a informação essencial. 

• Participar oportuna e construtivamente em situações de 
interação discursiva. 

• Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros e 
com diferentes finalidades. 

• Fazer a apresentação oral de um tema, devidamente 
estruturada.  

• Reconhecer a variação da língua. 

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, 
recurso eventual a suportes digitais). 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos 
de coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, 
frases complexas, expressões adverbiais, tempos e 
modos verbais, conectores frásicos 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio:  

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade: identificar o tema e 
explicitar o assunto. 

• Registar, tratar e reter a informação essencial. 

• Participar oportuna e construtivamente em situações 
de interação discursiva. 

• Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e 
géneros e com diferentes finalidades. 

• Fazer a apresentação oral de um tema, devidamente 
estruturada.  

• Reconhecer a variação da língua. 

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, 
recurso eventual a suportes digitais). 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos 
de coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, 
frases complexas, expressões adverbiais, tempos e 
modos verbais, conectores frásicos 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler textos com diferentes características. 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados.  

• Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade. 

• Identificar temas e ideias principais.  

• Distinguir factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado 
(diferentes partes). 

• Explicitar o sentido global do texto. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

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

•  Utilizar procedimentos de registo e tratamento de 
informação. 

• Analisar textos em função do género textual a que 
pertencem.  

• Distinguir contextos históricos e geográficos em que 
ocorrem diferentes variedades do português. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler textos com diferentes características. 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados.  

• Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade. 

• Identificar temas e ideias principais.  

• Distinguir factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado 
(diferentes partes). 

• Explicitar o sentido global do texto. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

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

•  Utilizar procedimentos de registo e tratamento de 
informação. 

• Analisar textos em função do género textual a que 
pertencem.  

• Distinguir contextos históricos e geográficos em que 
ocorrem diferentes variedades do português. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

• Ler textos com diferentes características. 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados.  

• Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e graus de 
complexidade. 

• Identificar temas e ideias principais.  

• Distinguir factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes 
partes). 

• Explicitar o sentido global do texto. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento 
da informação: identificar ideias‐chave. 

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

•  Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação. 

• Analisar textos em função do género textual a que pertencem.  

• Distinguir contextos históricos e geográficos em que ocorrem 
diferentes variedades do português. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, 
lírica e dramática. 

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 

• Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos dos 
vários géneros textuais. 

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos 
textos literários. 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os 
valores são representados nas obras lidas e compará-lo 
com outras manifestações artísticas. 

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos. 

• Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação 
de objetivos de leitura pessoais e comparação de temas 
comuns em livros, em géneros e em manifestações 
artísticas diferentes. 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, 
lírica e dramática. 

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 

• Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos dos 
vários géneros textuais. 

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos 
textos literários. 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os 
valores são representados nas obras lidas e compará-lo 
com outras manifestações artísticas. 

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos. 

• Desenvolver um projeto de leitura que integre 
explicitação de objetivos de leitura pessoais e comparação 
de temas comuns em livros, em géneros e em 
manifestações artísticas diferentes. 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, lírica e 
dramática. 

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 

• Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos dos vários 
géneros textuais. 

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos textos 
literários. 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são 
representados nas obras lidas e compará-lo com outras 
manifestações artísticas. 

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos. 
• Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de 

objetivos de leitura pessoais e comparação de temas comuns em 
livros, em géneros e em manifestações artísticas diferentes. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Planificar a escrita de textos. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: ordenar e 
hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade de 
sentido, a progressão temática e a coerência global do texto. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, respeitando 
o género indicado e as características estabelecidas.  

• Adequar os textos a diferentes públicos e finalidades 
comunicativas.  

• Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas. 

• Consolidar as regras de uso de sinais de pontuação para 
delimitar constituintes de frase e para veicular valores 
discursivos.  

• Respeitar os princípios do trabalho intelectual: produção de 
bibliografia.  

• Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de revisão e 
aperfeiçoamento de texto, no decurso da redação. 

• Escrever para expressar conhecimentos: responder por 
escrito, de forma completa, a questões sobre um texto. 

• Responder com eficácia e correção a instruções de trabalho, 
detetando o foco da pergunta.  

• Elaborar planos, resumos e sínteses de textos expositivos e 
argumentativos. 

• Escrever textos diversos: textos biográficos; páginas de diário 
e de memórias; cartas de apresentação; comentários 
subordinados a tópicos fornecidos, relatórios e roteiros. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Planificar a escrita de textos. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: ordenar 
e hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade 
de sentido, a progressão temática e a coerência global do 
texto. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, 
respeitando o género indicado e as características 
estabelecidas.  

• Adequar os textos a diferentes públicos e finalidades 
comunicativas.  

• Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas. 

• Consolidar as regras de uso de sinais de pontuação para 
delimitar constituintes de frase e para veicular valores 
discursivos. 

• Respeitar os princípios do trabalho intelectual: produção de 
bibliografia. 

• Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de revisão e 
aperfeiçoamento de texto, no decurso da redação. 

• Escrever para expressar conhecimentos: responder por 
escrito, de forma completa, a questões sobre um texto. 

• Responder com eficácia e correção a instruções de trabalho, 
detetando o foco da pergunta.  

• Elaborar planos, resumos e sínteses de textos expositivos e 
argumentativos. 

• Escrever textos diversos: textos biográficos; páginas de 
diário e de memórias; cartas de apresentação; comentários 
subordinados a tópicos fornecidos, relatórios e roteiros. 

N 
Í 
V 
E 
L 

 

I 
N 
T 
E 
R 
M 
É 
D 
I 
O 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

• Planificar a escrita de textos. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: ordenar 
e hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade 
de sentido, a progressão temática e a coerência global do 
texto. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, respeitando 
o género indicado e as características estabelecidas.  

• Adequar os textos a diferentes públicos e finalidades 
comunicativas.  

• Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas. 

• Consolidar as regras de uso de sinais de pontuação para 
delimitar constituintes de frase e para veicular valores 
discursivos. 

• Respeitar os princípios do trabalho intelectual: produção de 
bibliografia. 

• Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de revisão e 
aperfeiçoamento de texto, no decurso da redação. 

• Escrever para expressar conhecimentos: responder por 
escrito, de forma completa, a questões sobre um texto. 

• Responder com eficácia e correção a instruções de trabalho, 
detetando o foco da pergunta.  

• Elaborar planos, resumos e sínteses de textos expositivos e 
argumentativos. 

• Escrever textos diversos: textos biográficos; páginas de diário 
e de memórias; cartas de apresentação; comentários 
subordinados a tópicos fornecidos, relatórios e roteiros. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Explicitar aspetos fundamentais da morfologia: 
identificar e conjugar verbos em todos os tempos 
(simples e compostos) e modos; identificar as formas dos 
verbos irregulares e dos verbos defetivos (impessoais e 
unipessoais); sistematizar padrões de formação de 
palavras complexas: derivação (afixal e não‐ afixal) e 
composição (por palavras e por radicais). 

• Conhecer e reconhecer classes de palavras: integrar as 
palavras nas classes a que pertencem: a) verbo principal: 
transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e 
indireto; b) advérbio:  valores semânticos – de dúvida, 
de inclusão, de exclusão; – relativo e conectivo; c) 
determinante: indefinido, relativo, interrogativo; d) 
pronome relativo; e) conjunção coordenativa: 
copulativa, adversativa, disjuntiva, conclusiva e 
explicativa; f) conjunção subordinativa condicional, final 
comparativa, consecutiva, concessiva e completiva; 
locução conjuncional.  

• Aplicar regras de utilização do pronome pessoal em 
adjacência verbal em orações subordinadas; na 
conjugação do futuro e do condicional. 

• Identificar as funções sintáticas de modificador do nome 
(restritivo e apositivo); 

• Identificar processos de subordinação entre orações: 
subordinadas adverbiais condicionais, finais, 
comparativas, consecutivas e concessivas; subordinadas 
substantivas completivas (função de complemento 
direto); estabelecer relações de subordinação entre 
orações, identificando os elementos de que dependem 
as orações subordinadas. 

• Dividir e classificar orações. 

• Consolidar o conhecimento sobre as funções 
sintáticas; identificar o sujeito subentendido e o sujeito 
indeterminado.  

• Transformar frases ativas em frases passivas e vice‐
versa (consolidação).  

• Reconhecer propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico. 

• Identificar neologismos e palavras polissémicas e seus 
significados; distinguir palavras polissémicas de 
monossémicas; Campo semântico; reconhecer e 
estabelecer as seguintes relações semânticas: 
sinonímia, antonímia, hiperonímia e holonímia. 

 Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Explicitar aspetos fundamentais da morfologia: identificar 
e conjugar verbos em todos os tempos (simples e 
compostos) e modos; identificar as formas dos verbos 
irregulares e dos verbos defetivos (impessoais e 
unipessoais); sistematizar padrões de formação de 
palavras complexas: derivação (afixal e não‐ afixal) e 
composição (por palavras e por radicais). 

• Conhecer e reconhecer classes de palavras: integrar as 
palavras nas classes a que pertencem: a) verbo principal: 
transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e 
indireto; b) advérbio:  valores semânticos – de dúvida, de 
inclusão, de exclusão; – relativo e conectivo; c) 
determinante: indefinido, relativo, interrogativo; d) 
pronome relativo; e) conjunção coordenativa: copulativa, 
adversativa, disjuntiva, conclusiva e explicativa; f) 
conjunção subordinativa condicional, final comparativa, 
consecutiva, concessiva e completiva; locução 
conjuncional.  

• Aplicar regras de utilização do pronome pessoal em 
adjacência verbal em orações subordinadas; na 
conjugação do futuro e do condicional. 

• Identificar as funções sintáticas de modificador do nome 
(restritivo e apositivo); 

• Identificar processos de subordinação entre orações: 
subordinadas adverbiais condicionais, finais, 
comparativas, consecutivas e concessivas; subordinadas 
substantivas completivas (função de complemento 
direto); estabelecer relações de subordinação entre 
orações, identificando os elementos de que dependem as 
orações subordinadas. 

• Dividir e classificar orações. 

• Consolidar o conhecimento sobre as funções sintáticas; 
identificar o sujeito subentendido e o sujeito 
indeterminado.  

• Transformar frases ativas em frases passivas e vice‐versa 
(consolidação).  

• Reconhecer propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico. 

• Identificar neologismos e palavras polissémicas e seus 
significados; distinguir palavras polissémicas de 
monossémicas; Campo semântico; reconhecer e 
estabelecer as seguintes relações semânticas: sinonímia, 
antonímia, hiperonímia e holonímia. 

 Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio:  

• Explicitar aspetos fundamentais da morfologia: 
identificar e conjugar verbos em todos os tempos 
(simples e compostos) e modos; identificar as formas 
dos verbos irregulares e dos verbos defetivos 
(impessoais e unipessoais); sistematizar padrões de 
formação de palavras complexas: derivação (afixal e 
não‐ afixal) e composição (por palavras e por radicais). 

• Conhecer e reconhecer classes de palavras: integrar as 
palavras nas classes a que pertencem: a) verbo 
principal: transitivo direto, transitivo indireto, 
transitivo direto e indireto; b) advérbio:  valores 
semânticos – de dúvida, de inclusão, de exclusão; – 
relativo e conectivo; c) determinante: indefinido, 
relativo, interrogativo; d) pronome relativo; e) 
conjunção coordenativa: copulativa, adversativa, 
disjuntiva, conclusiva e explicativa; f) conjunção 
subordinativa condicional, final comparativa, 
consecutiva, concessiva e completiva; locução 
conjuncional.  

• Aplicar regras de utilização do pronome pessoal em 
adjacência verbal em orações subordinadas; na 
conjugação do futuro e do condicional. 

• Identificar as funções sintáticas de modificador do 
nome (restritivo e apositivo); 

• Identificar processos de subordinação entre orações: 
subordinadas adverbiais condicionais, finais, 
comparativas, consecutivas e concessivas; 
subordinadas substantivas completivas (função de 
complemento direto); estabelecer relações de 
subordinação entre orações, identificando os 
elementos de que dependem as orações subordinadas. 

• Dividir e classificar orações. 

• Consolidar o conhecimento sobre as funções 
sintáticas; identificar o sujeito subentendido e o 
sujeito indeterminado.  

• Transformar frases ativas em frases passivas e vice‐
versa (consolidação).  

• Reconhecer propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico. 

• Identificar neologismos e palavras polissémicas e seus 
significados; distinguir palavras polissémicas de 
monossémicas; Campo semântico; reconhecer e 
estabelecer as seguintes relações semânticas: 
sinonímia, antonímia, hiperonímia e holonímia. 
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Português – 9 º ano 
 

Perfis de aprendizagens 

Níveis 
 

 
Domínios 

5 
(Muito Bom) 

4 
 (Bom) 

3 
(Suficiente) 

2 
(Insuficiente) 

1 
(Muito Insuficiente) 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade: identificar o tema e explicitar 
o assunto; identificar os tópicos; distinguir informação 
objetiva e informação subjetiva; manifestar ideias e pontos 
de vista pertinentes relativamente aos discursos ouvidos. 

• Consolidar processos de registo e tratamento de 
informação.  

• Participar oportuna e construtivamente em situações de 
interação discursiva: retomar, precisar ou resumir ideias, 
para facilitar a interação oral; estabelecer relações com 
outros conhecimentos; 

•  Debater e justificar ideias e opiniões; considerar pontos 
de vista contrários e reformular posições. 

• Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros e 
com diferentes finalidades. 

• Fazer uma apresentação oral, devidamente estruturada, 
sobre um tema. 

•  Argumentar, no sentido de persuadir os interlocutores e 
fazer apreciações críticas. 

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, 
recurso eventual a suportes digitais). 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos de 
coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, frases 
complexas, expressões adverbiais, tempos e modos 
verbais, conectores frásicos. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade: identificar o tema e 
explicitar o assunto; identificar os tópicos; distinguir 
informação objetiva e informação subjetiva; manifestar 
ideias e pontos de vista pertinentes relativamente aos 
discursos ouvidos. 

• Consolidar processos de registo e tratamento de 
informação.  

• Participar oportuna e construtivamente em situações de 
interação discursiva: retomar, precisar ou resumir ideias, 
para facilitar a interação oral; estabelecer relações com 
outros conhecimentos; 

•  Debater e justificar ideias e opiniões; considerar pontos 
de vista contrários e reformular posições. 

• Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros e 
com diferentes finalidades. 

• Fazer uma apresentação oral, devidamente estruturada, 
sobre um tema. 

•  Argumentar, no sentido de persuadir os interlocutores e 
fazer apreciações críticas. 

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, 
recurso eventual a suportes digitais). 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos 
de coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, 
frases complexas, expressões adverbiais, tempos e 
modos verbais, conectores frásicos. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio:  

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade: identificar o tema e 
explicitar o assunto; identificar os tópicos; distinguir 
informação objetiva e informação subjetiva; manifestar 
ideias e pontos de vista pertinentes relativamente aos 
discursos ouvidos. 

• Consolidar processos de registo e tratamento de 
informação.  

• Participar oportuna e construtivamente em situações 
de interação discursiva: retomar, precisar ou resumir 
ideias, para facilitar a interação oral; estabelecer 
relações com outros conhecimentos; 

•  Debater e justificar ideias e opiniões; considerar pontos 
de vista contrários e reformular posições. 

• Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros 
e com diferentes finalidades. 

• Fazer uma apresentação oral, devidamente estruturada, 
sobre um tema. 

•  Argumentar, no sentido de persuadir os interlocutores 
e fazer apreciações críticas. 

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, 
recurso eventual a suportes digitais). 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos 
de coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, 
frases complexas, expressões adverbiais, tempos e 
modos verbais, conectores frásicos. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados: textos 
expositivos, argumentativos; narrativos; textos de 
divulgação científica; recensões de livros e comentários; 
artigos de opinião, críticas, entrevistas. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade: reconhecer e usar em contexto 
vocábulos clássicos, léxico especializado e vocabulário 
diferenciado da esfera da escrita. 

• Explicitar temas e ideias principais, justificando.  

• Identificar pontos de vista e universos de referência, 
justificando.  

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado, 
atribuindo títulos a partes e subpartes.  

• Analisar relações intratextuais: semelhança, oposição, 
parte – todo, causa – consequência, genérico – específico.  

• Relacionar a estruturação do texto com a construção da 
significação e com a intenção do autor.  

• Explicitar o sentido global do texto, justificando. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

• Ler para apreciar textos variados: expressar, de forma 
fundamentada e sustentada, pontos de vista e apreciações 
críticas suscitados pelos textos lidos em diferentes 
suportes. 

• Reconhecer o papel de diferentes suportes (papel, digital, 
visual) e espaços de circulação (jornal, internet…) na 
estruturação e receção dos textos.  

• Reconhecer a variação da língua: identificar, em textos 
escritos, a variação nos planos fonológico, lexical e 
sintático. 

•  Distinguir contextos históricos e geográficos em que 
ocorrem diferentes variedades do português. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados: textos 
expositivos, argumentativos; narrativos; textos de 
divulgação científica; recensões de livros e comentários; 
artigos de opinião, críticas, entrevistas. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade: reconhecer e usar em contexto 
vocábulos clássicos, léxico especializado e vocabulário 
diferenciado da esfera da escrita. 

• Explicitar temas e ideias principais, justificando.  

• Identificar pontos de vista e universos de referência, 
justificando.  

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado, 
atribuindo títulos a partes e subpartes.  

• Analisar relações intratextuais: semelhança, oposição, 
parte – todo, causa – consequência, genérico – específico.  

• Relacionar a estruturação do texto com a construção da 
significação e com a intenção do autor.  

• Explicitar o sentido global do texto, justificando. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

• Ler para apreciar textos variados: expressar, de forma 
fundamentada e sustentada, pontos de vista e 
apreciações críticas suscitados pelos textos lidos em 
diferentes suportes. 

• Reconhecer o papel de diferentes suportes (papel, digital, 
visual) e espaços de circulação (jornal, internet…) na 
estruturação e receção dos textos.  

• Reconhecer a variação da língua: identificar, em textos 
escritos, a variação nos planos fonológico, lexical e 
sintático. 

• Distinguir contextos históricos e geográficos em que 
ocorrem diferentes variedades do português. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados: textos 
expositivos, argumentativos; narrativos; textos de 
divulgação científica; recensões de livros e comentários; 
artigos de opinião, críticas, entrevistas. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade: reconhecer e usar em contexto 
vocábulos clássicos, léxico especializado e vocabulário 
diferenciado da esfera da escrita. 

• Explicitar temas e ideias principais, justificando.  

• Identificar pontos de vista e universos de referência, 
justificando.  

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado, 
atribuindo títulos a partes e subpartes.  

• Analisar relações intratextuais: semelhança, oposição, 
parte – todo, causa – consequência, genérico – 
específico.  

• Relacionar a estruturação do texto com a construção da 
significação e com a intenção do autor.  

• Explicitar o sentido global do texto, justificando. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

• Ler para apreciar textos variados: expressar, de forma 
fundamentada e sustentada, pontos de vista e 
apreciações críticas suscitados pelos textos lidos em 
diferentes suportes. 

• Reconhecer o papel de diferentes suportes (papel, 
digital, visual) e espaços de circulação (jornal, 
internet…) na estruturação e receção dos textos.  

• Reconhecer a variação da língua: identificar, em textos 
escritos, a variação nos planos fonológico, lexical e 
sintático. 

• Distinguir contextos históricos e geográficos em que 
ocorrem diferentes variedades do português. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, 
lírica e dramática (no mínimo, uma narrativa de autor 
português, duas crónicas, um texto dramático – Auto da 
Barca do Inferno, Os Lusíadas – episódios das metas 
curriculares, um texto de autor de país de língua oficial 
portuguesa, um texto de autor estrangeiro, um texto da 
literatura juvenil e doze poemas de autores diferentes). 

• Ler e interpretar textos literários portugueses e 
estrangeiros, de diferentes épocas e de géneros diversos: 
identificar temas, ideias principais, pontos de vista e 
universos de referência, justificando. 

• Reconhecer e caracterizar elementos constitutivos da 
narrativa (estrutura; ação e episódios; personagens, 
narrador da 1.ª e da 3.ª pessoa; contextos espacial e 
temporal). 

• Analisar o ponto de vista das diferentes personagens. 
reconhecer a forma como o texto está estruturado, 
atribuindo títulos a partes e a subpartes. 

• Identificar processos da construção ficcional relativos à 
ordem cronológica dos factos narrados e à sua ordenação 
na narrativa. 

•  Identificar e reconhecer o valor dos recursos expressivos 
já estudados e, ainda, dos seguintes: símbolo, alegoria e 
sinédoque. 

•  Reconhecer e caracterizar textos de diferentes géneros 
(epopeia, romance, conto, crónica, soneto, texto 
dramático). 

• Apreciar textos literários: ler textos literários, portugueses 
e estrangeiros, de géneros variados. 

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

• Expressar, oralmente e por escrito, e de forma 
fundamentada, pontos de vista e apreciações críticas 
suscitados pelos textos lidos. 

• Escrever um pequeno comentário crítico a um texto lido. 

• Situar obras literárias em função de grandes marcos 
históricos e culturais: reconhecer relações que as obras 
estabelecem com o contexto social, histórico e cultural no 
qual foram escritas. 

•  Valorizar uma obra enquanto objeto simbólico, no plano 
do imaginário individual e coletivo. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, 
lírica e dramática (no mínimo, uma narrativa de autor 
português, duas crónicas, um texto dramático – Auto da 
Barca do Inferno, Os Lusíadas – episódios das metas 
curriculares, um texto de autor de país de língua oficial 
portuguesa, um texto de autor estrangeiro, um texto da 
literatura juvenil e doze poemas de autores diferentes). 

• Ler e interpretar textos literários portugueses e 
estrangeiros, de diferentes épocas e de géneros diversos: 
identificar temas, ideias principais, pontos de vista e 
universos de referência, justificando. 

• Reconhecer e caracterizar elementos constitutivos da 
narrativa (estrutura; ação e episódios; personagens, 
narrador da 1.ª e da 3.ª pessoa; contextos espacial e 
temporal). 

• Analisar o ponto de vista das diferentes personagens. 
reconhecer a forma como o texto está estruturado, 
atribuindo títulos a partes e a subpartes. 

• Identificar processos da construção ficcional relativos à 
ordem cronológica dos factos narrados e à sua ordenação 
na narrativa. 

•  Identificar e reconhecer o valor dos recursos expressivos 
já estudados e, ainda, dos seguintes: símbolo, alegoria e 
sinédoque. 

•  Reconhecer e caracterizar textos de diferentes géneros 
(epopeia, romance, conto, crónica, soneto, texto 
dramático). 

• Apreciar textos literários: ler textos literários, portugueses 
e estrangeiros, de géneros variados. 

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

• Expressar, oralmente e por escrito, e de forma 
fundamentada, pontos de vista e apreciações críticas 
suscitados pelos textos lidos. 

• Escrever um pequeno comentário crítico a um texto lido. 

• Situar obras literárias em função de grandes marcos 
históricos e culturais: reconhecer relações que as obras 
estabelecem com o contexto social, histórico e cultural no 
qual foram escritas. 

• Valorizar uma obra enquanto objeto simbólico, no 
plano do imaginário individual e coletivo. 

 
 

N 
Í 
V 
E 
L 

 
I 

N 
T 
E 
R 
M 
É 
D 
I 
O 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, 
lírica e dramática (no mínimo, uma narrativa de autor 
português, duas crónicas, um texto dramático – Auto da 
Barca do Inferno, Os Lusíadas – episódios das metas 
curriculares, um texto de autor de país de língua oficial 
portuguesa, um texto de autor estrangeiro, um texto da 
literatura juvenil e doze poemas de autores diferentes). 

• Ler e interpretar textos literários portugueses e estrangeiros, 
de diferentes épocas e de géneros diversos: identificar 
temas, ideias principais, pontos de vista e universos de 
referência, justificando. 

• Reconhecer e caracterizar elementos constitutivos da 
narrativa (estrutura; ação e episódios; personagens, narrador 
da 1.ª e da 3.ª pessoa; contextos espacial e temporal). 

• Analisar o ponto de vista das diferentes personagens. 
reconhecer a forma como o texto está estruturado, 
atribuindo títulos a partes e a subpartes. 

• Identificar processos da construção ficcional relativos à 
ordem cronológica dos factos narrados e à sua ordenação na 
narrativa. 

•  Identificar e reconhecer o valor dos recursos expressivos já 
estudados e, ainda, dos seguintes: símbolo, alegoria e 
sinédoque. 

•  Reconhecer e caracterizar textos de diferentes géneros 
(epopeia, romance, conto, crónica, soneto, texto dramático). 

• Apreciar textos literários: ler textos literários, portugueses e 
estrangeiros, de géneros variados. 

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

• Expressar, oralmente e por escrito, e de forma 
fundamentada, pontos de vista e apreciações críticas 
suscitados pelos textos lidos. 

• Escrever um pequeno comentário crítico a um texto lido. 

• Situar obras literárias em função de grandes marcos 
históricos e culturais: reconhecer relações que as obras 
estabelecem com o contexto social, histórico e cultural no 
qual foram escritas. 

• Valorizar uma obra enquanto objeto simbólico, no plano do 
imaginário individual e coletivo. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Planificar a escrita de textos: consolidar os 
procedimentos de planificação de texto já adquiridos. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: 
ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a 
continuidade de sentido, a progressão temática e a 
coerência global do texto. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, 
respeitando o género indicado e as características 
(orto)gráficas estabelecidas. 

• Adequar os textos a diferentes públicos e finalidades 
comunicativas. 

• Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas. 

• Consolidar as regras de uso de sinais de pontuação para 
delimitar constituintes de frase e para veicular valores 
discursivos. 

• Respeitar os princípios do trabalho intelectual: produção 
de bibliografia. 

•  Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de 
revisão e aperfeiçoamento de texto, no decurso da 
redação. 

• Escrever para expressar conhecimentos: responder por 
escrito, de forma completa, a questões sobre um texto. 

• Responder com eficácia e correção a instruções de 
trabalho, detetando rigorosamente o foco da pergunta. 

• Elaborar planos, resumos e sínteses de textos 
expositivos e argumentativos. 

• Escrever textos diversos: expositivos; de opinião, 
argumentativos; narrativos. 

 Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Planificar a escrita de textos: consolidar os 
procedimentos de planificação de texto já adquiridos. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: 
ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a 
continuidade de sentido, a progressão temática e a 
coerência global do texto. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, 
respeitando o género indicado e as características 
(orto)gráficas estabelecidas. 

• Adequar os textos a diferentes públicos e finalidades 
comunicativas. 

• Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas. 

• Consolidar as regras de uso de sinais de pontuação para 
delimitar constituintes de frase e para veicular valores 
discursivos. 

• Respeitar os princípios do trabalho intelectual: 
produção de bibliografia. 

•  Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de 
revisão e aperfeiçoamento de texto, no decurso da 
redação. 

• Escrever para expressar conhecimentos: responder por 
escrito, de forma completa, a questões sobre um texto. 

• Responder com eficácia e correção a instruções de 
trabalho, detetando rigorosamente o foco da pergunta. 

• Elaborar planos, resumos e sínteses de textos 
expositivos e argumentativos. 

• Escrever textos diversos: expositivos; de opinião, 
argumentativos; narrativos. 

 Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio:  

• Planificar a escrita de textos: consolidar os 
procedimentos de planificação de texto já adquiridos. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: 
ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista 
a continuidade de sentido, a progressão temática e a 
coerência global do texto. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, 
respeitando o género indicado e as características 
(orto)gráficas estabelecidas. 

• Adequar os textos a diferentes públicos e finalidades 
comunicativas. 

• Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas. 

• Consolidar as regras de uso de sinais de pontuação 
para delimitar constituintes de frase e para veicular 
valores discursivos. 

• Respeitar os princípios do trabalho intelectual: 
produção de bibliografia. 

•  Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de 
revisão e aperfeiçoamento de texto, no decurso da 
redação. 

• Escrever para expressar conhecimentos: responder 
por escrito, de forma completa, a questões sobre um 
texto. 

• Responder com eficácia e correção a instruções de 
trabalho, detetando rigorosamente o foco da 
pergunta. 

• Elaborar planos, resumos e sínteses de textos 
expositivos e argumentativos. 

• Escrever textos diversos: expositivos; de opinião, 
argumentativos; narrativos. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Explicitar aspetos da fonologia do português: identificar 
processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e 
paragoge), supressão (aférese, síncope e apócope) e 
alteração de segmentos (redução vocálica, assimilação, 
dissimilação, metátese). 

• Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do português: 
sistematizar as regras de utilização do pronome pessoal 
em adjacência verbal em todas as situações. 

• Consolidar o conhecimento de todas as funções sintáticas. 

• Identificar orações substantivas relativas. 

• Dividir e classificar orações. 

• Reconhecer propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico: identificar neologismos e arcaísmos. 

• Consolidar os conhecimentos adquiridos nos anos 
anteriores. 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Explicitar aspetos da fonologia do português: identificar 
processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e 
paragoge), supressão (aférese, síncope e apócope) e 
alteração de segmentos (redução vocálica, assimilação, 
dissimilação, metátese). 

• Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do português: 
sistematizar as regras de utilização do pronome pessoal 
em adjacência verbal em todas as situações. 

• Consolidar o conhecimento de todas as funções sintáticas. 

• Identificar orações substantivas relativas. 

• Dividir e classificar orações. 

• Reconhecer propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico: identificar neologismos e 
arcaísmos. 

• Consolidar os conhecimentos adquiridos nos anos 
anteriores. 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Explicitar aspetos da fonologia do português: identificar 
processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e 
paragoge), supressão (aférese, síncope e apócope) e 
alteração de segmentos (redução vocálica, assimilação, 
dissimilação, metátese). 

• Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do 
português: sistematizar as regras de utilização do 
pronome pessoal em adjacência verbal em todas as 
situações. 

• Consolidar o conhecimento de todas as funções 
sintáticas. 

• Identificar orações substantivas relativas. 

• Dividir e classificar orações. 

• Reconhecer propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico: identificar neologismos e 
arcaísmos. 

• Consolidar os conhecimentos adquiridos nos anos 
anteriores. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Português – 9º Ano 
 

 
Domínio Cognitivo 

 
Domínios de Referência 

 
Instrumentos de Avaliação 

 
Percentagem 

Oralidade 

 

 

Leitura 

 

Educação literária 

 

Escrita 

 

Gramática 

a – Atividades de oralidade: 
compreensão oral; 
expressão oral. 

 
b – Leitura 

 
 
c – Fichas de trabalho 

 
 

d- Trabalhos diversificados 
 
 
  e - Fichas de avaliação. 

14% 
 
 
 

14% 
 

14% 
 
 

14% 
 
 

14% 
 

_______ 
70 % 

 
Domínio Socioafetivo 

 
Parâmetros 

 
Instrumentos de Avaliação 

 
Percentagem 

 Interesse /Empenho (cumprimento das 
tarefas escolares e participação nas 
atividades) 
 
Organização / Responsabilidade (material, 
trabalhos de casa, assiduidade e 
pontualidade) 
 
Comportamento na sala de aula 
(cumprimento das regras da sala de aula) 
 
Educação para a Cidadania (espírito crítico, 
solidariedade e cooperação) 

 
 
 
 
 

Observação direta 

 
 

7% 
 
 

7% 
 
 

12% 
 
 

4% 
_________ 

30% 

 
 
 

1 
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Português – 7º ano 

 

Perfis de aprendizagens 

Níveis 
 
 

Domínios 

5 
(Muito Bom) 

4 
(Bom

) 

3 
(Suficiente) 

2 
(Insuficient 

e) 

1 
(Muito Insuficiente) 
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Desempenho muito bom relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade. 

• Identificar o tema e explicitar o assunto. Registar, tratar 
e reter a informação essencial. 

• Planificar e produzir textos orais corretos, usando 
vocabulário e estruturas gramaticais diversificados e 
recorrendo a mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros 
e com diferentes finalidades. 

• Preparar apresentações orais, exprimir pontos de vista, 
apresentar argumentos. 

• Fazer a apresentação oral de um tema. 

• Captar e manter a atenção da audiência (postura 
corporal, expressão facial, clareza, volume e tom de voz). 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade. 

• Identificar o tema e explicitar o assunto. Registar, tratar 
e reter a informação essencial. 

• Planificar e produzir textos orais corretos, usando 
vocabulário e estruturas gramaticais diversificados e 
recorrendo a mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros 
e com diferentes finalidades. 

• Preparar apresentações orais, exprimir pontos de vista, 
apresentar argumentos. 

• Fazer a apresentação oral de um tema. 

• Captar e manter a atenção da audiência (postura 
corporal, expressão facial, clareza, volume e tom de 
voz). 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade. 

• Identificar o tema e explicitar o assunto. Registar, tratar 
e reter a informação essencial. 

• Planificar e produzir textos orais corretos, usando 
vocabulário e estruturas gramaticais diversificados e 
recorrendo a mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros 
e com diferentes finalidades. 

• Preparar apresentações orais, exprimir pontos de vista, 
apresentar argumentos. 

• Fazer a apresentação oral de um tema. 

• Captar e manter a atenção da audiência (postura 
corporal, expressão facial, clareza, volume e tom de 
voz). 
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Desempenho muito bom relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

• Ler textos com diferentes características. 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados.  

• Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade. 

• Identificar temas e ideias principais.  

• Distinguir factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado 
(diferentes partes). 

• Explicitar o sentido global do texto. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

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

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento de 
informação. 

• Analisar textos em função do género textual a que 
pertencem. 

Desempenho muito bom relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Ler textos com diferentes características. 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados.  

• Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade. 

• Identificar temas e ideias principais.  

• Distinguir factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado 
(diferentes partes). 

• Explicitar o sentido global do texto. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

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

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento de 
informação. 

• Analisar textos em função do género textual a que 
pertencem. 

Desempenho muito bom relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Ler textos com diferentes características. 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados.  

• Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade. 

• Identificar temas e ideias principais.  

• Distinguir factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado 
(diferentes partes). 

• Explicitar o sentido global do texto. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

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

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento de 
informação. 

• Analisar textos em função do género textual a que 
pertencem. 
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Desempenho muito bom relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza 
narrativa, lírica e dramática. 

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 

• Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos 
dos vários géneros textuais. 

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção 
dos textos literários. 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os 
valores são representados nas obras lidas e compará-lo 
com outras manifestações artísticas. 

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos.  

• Desenvolver um projeto de leitura que integre 
explicitação de objetivos de leitura pessoais e 
comparação de temas comuns em livros, em géneros e 
em manifestações artísticas diferentes. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza 
narrativa, lírica e dramática. 

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 

• Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos 
dos vários géneros textuais. 

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção 
dos textos literários. 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os 
valores são representados nas obras lidas e compará-lo 
com outras manifestações artísticas. 

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos.  

• Desenvolver um projeto de leitura que integre 
explicitação de objetivos de leitura pessoais e 
comparação de temas comuns em livros, em géneros e 
em manifestações artísticas diferentes. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza 
narrativa, lírica e dramática. 

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 

• Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos 
dos vários géneros textuais. 

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção 
dos textos literários. 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os 
valores são representados nas obras lidas e compará-lo 
com outras manifestações artísticas. 

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos.  
• Desenvolver um projeto de leitura que integre 

explicitação de objetivos de leitura pessoais e 
comparação de temas comuns em livros, em géneros e 
em manifestações artísticas diferentes. 
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Desempenho muito bom relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Planificar a escrita de textos: organizar a informação 
segundo a categoria ou género do texto. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: 
utilizar uma caligrafia legível; ordenar e hierarquizar a 
informação, tendo em vista a continuidade de sentido, a 
progressão temática e a coerência global do texto; 
organizar a informação, fazendo a marcação de 
parágrafos. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, 
respeitando as características do género indicado e as 
características (orto)gráficas estabelecidas. 

• Utilizar adequadamente os sinais auxiliares da escrita e 
os seguintes sinais de pontuação. 

• Escrever para expressar conhecimentos. 

• Escrever textos diversos: expositivos/informativos; 
argumentativos; narrativos; biográficos; retrato e 
autorretrato; guiões de entrevista; relatórios; cartas. 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Planificar a escrita de textos: organizar a informação 
segundo a categoria ou género do texto. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: 
utilizar uma caligrafia legível; ordenar e hierarquizar a 
informação, tendo em vista a continuidade de sentido, a 
progressão temática e a coerência global do texto; 
organizar a informação, fazendo a marcação de 
parágrafos. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, 
respeitando as características do género indicado e as 
características (orto)gráficas estabelecidas. 

• Utilizar adequadamente os sinais auxiliares da escrita e 
os seguintes sinais de pontuação. 

• Escrever para expressar conhecimentos. 

• Escrever textos diversos: expositivos/informativos; 
argumentativos; narrativos; biográficos; retrato e 
autorretrato; guiões de entrevista; relatórios; cartas. 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio:  

• Planificar a escrita de textos: organizar a informação 
segundo a categoria ou género do texto. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: 
utilizar uma caligrafia legível; ordenar e hierarquizar a 
informação, tendo em vista a continuidade de sentido, a 
progressão temática e a coerência global do texto; 
organizar a informação, fazendo a marcação de 
parágrafos. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, 
respeitando as características do género indicado e as 
características (orto)gráficas estabelecidas. 

• Utilizar adequadamente os sinais auxiliares da escrita e 
os seguintes sinais de pontuação. 

• Escrever para expressar conhecimentos. 
Escrever textos diversos: expositivos/informativos; 
argumentativos; narrativos; biográficos; retrato e 
autorretrato; guiões de entrevista; relatórios; cartas. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 
Explicitar aspetos fundamentais da morfologia: identificar e conjugar 
verbos em todos os tempos (simples e compostos) e modos; identificar 
as formas dos verbos irregulares e dos verbos defetivos (impessoais e 
unipessoais); sistematizar padrões de formação de palavras 
complexas: derivação (afixal e não‐ afixal) e composição (por palavras 
e por radicais). 
Conhecer e reconhecer classes de palavras: integrar as palavras nas 
classes a que pertencem: a) verbo principal: transitivo direto, 
transitivo indireto, transitivo direto e indireto; b) advérbio: valores 
semânticos – de dúvida, de inclusão, de exclusão; funções – relativo e 
conectivo; c) determinante: indefinido, relativo, interrogativo; d) 
pronome relativo; e) conjunção coordenativa: copulativa, adversativa, 
disjuntiva, conclusiva e explicativa; f) conjunção subordinativa: causal 
e temporal; locução: prepositiva e adverbial. 
Analisar e estruturar unidades sintáticas: aplicar regras de utilização 
do pronome pessoal em adjacência verbal: em frases afirmativas; em 
frases que contêm uma palavra negativa; em frases iniciadas por 
pronomes e advérbios interrogativos; com verbos antecedidos de 
certos advérbios (bem, mal, ainda, já, sempre, só, talvez…);  
Consolidar o conhecimento sobre as funções sintáticas estudadas no 
ciclo anterior: sujeito subentendido e sujeito indeterminado. 
Transformar frases ativas em frases passivas e vice‐versa 
(consolidação). 
 Identificar processos de coordenação entre orações: orações 
coordenadas copulativas (sindéticas e assindéticas), adversativas, 
disjuntivas, conclusivas e explicativas;  
Identificar processos de subordinação entre orações: a) subordinadas 
adverbiais causais e temporais e identificar oração subordinante. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 
Explicitar aspetos fundamentais da morfologia: identificar e 
conjugar verbos em todos os tempos (simples e compostos) e 
modos; identificar as formas dos verbos irregulares e dos verbos 
defetivos (impessoais e unipessoais); sistematizar padrões de 
formação de palavras complexas: derivação (afixal e não‐ afixal) e 
composição (por palavras e por radicais). 
Conhecer e reconhecer classes de palavras: integrar as palavras 
nas classes a que pertencem: a) verbo principal: transitivo direto, 
transitivo indireto, transitivo direto e indireto; b) advérbio: valores 
semânticos – de dúvida, de inclusão, de exclusão; funções – 
relativo e conectivo; c) determinante: indefinido, relativo, 
interrogativo; d) pronome relativo; e) conjunção coordenativa: 
copulativa, adversativa, disjuntiva, conclusiva e explicativa; f) 
conjunção subordinativa: causal e temporal; locução: prepositiva e 
adverbial. 
Analisar e estruturar unidades sintáticas: aplicar regras de 
utilização do pronome pessoal em adjacência verbal: em frases 
afirmativas; em frases que contêm uma palavra negativa; em 
frases iniciadas por pronomes e advérbios interrogativos; com 
verbos antecedidos de certos advérbios (bem, mal, ainda, já, 
sempre, só, talvez…);  
Consolidar o conhecimento sobre as funções sintáticas estudadas 
no ciclo anterior: sujeito subentendido e sujeito indeterminado. 
Transformar frases ativas em frases passivas e vice‐versa 
(consolidação). 
 Identificar processos de coordenação entre orações: orações 
coordenadas copulativas (sindéticas e assindéticas), adversativas, 
disjuntivas, conclusivas e explicativas;  
Identificar processos de subordinação entre orações: a) 
subordinadas adverbiais causais e temporais e identificar oração 
subordinante. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio:  
Explicitar aspetos fundamentais da morfologia: identificar e conjugar 
verbos em todos os tempos (simples e compostos) e modos; identificar 
as formas dos verbos irregulares e dos verbos defetivos (impessoais e 
unipessoais); sistematizar padrões de formação de palavras complexas: 
derivação (afixal e não‐ afixal) e composição (por palavras e por radicais). 
Conhecer e reconhecer classes de palavras: integrar as palavras nas 
classes a que pertencem: a) verbo principal: transitivo direto, transitivo 
indireto, transitivo direto e indireto; b) advérbio: valores semânticos – de 
dúvida, de inclusão, de exclusão; funções – relativo e conectivo; c) 
determinante: indefinido, relativo, interrogativo; d) pronome relativo; e) 
conjunção coordenativa: copulativa, adversativa, disjuntiva, conclusiva e 
explicativa; f) conjunção subordinativa: causal e temporal; locução: 
prepositiva e adverbial. 
Analisar e estruturar unidades sintáticas: aplicar regras de utilização do 
pronome pessoal em adjacência verbal: em frases afirmativas; em frases 
que contêm uma palavra negativa; em frases iniciadas por pronomes e 
advérbios interrogativos; com verbos antecedidos de certos advérbios 
(bem, mal, ainda, já, sempre, só, talvez…);  
Consolidar o conhecimento sobre as funções sintáticas estudadas no 
ciclo anterior: sujeito subentendido e sujeito indeterminado. 
Transformar frases ativas em frases passivas e vice‐versa (consolidação). 
 Identificar processos de coordenação entre orações: orações 
coordenadas copulativas (sindéticas e assindéticas), adversativas, 
disjuntivas, conclusivas e explicativas;  
Identificar processos de subordinação entre orações: a) subordinadas 
adverbiais causais e temporais e identificar oração subordinante. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade: identificar o tema e explicitar 
o assunto. 

• Registar, tratar e reter a informação essencial. 

• Participar oportuna e construtivamente em situações de 
interação discursiva. 

• Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros e 
com diferentes finalidades. 

• Fazer a apresentação oral de um tema, devidamente 
estruturada.  

• Reconhecer a variação da língua. 

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, 
recurso eventual a suportes digitais). 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos de 
coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, frases 
complexas, expressões adverbiais, tempos e modos 
verbais, conectores frásicos 

 

N 
Í 
V 
E 
L 

 
I 

N 
T  
E 
R 
M 
É 
D 

      I 
     O 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade: identificar o tema e 
explicitar o assunto. 

• Registar, tratar e reter a informação essencial. 

• Participar oportuna e construtivamente em situações de 
interação discursiva. 

• Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros e 
com diferentes finalidades. 

• Fazer a apresentação oral de um tema, devidamente 
estruturada.  

• Reconhecer a variação da língua. 

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, 
recurso eventual a suportes digitais). 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos 
de coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, 
frases complexas, expressões adverbiais, tempos e 
modos verbais, conectores frásicos 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio:  

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade: identificar o tema e 
explicitar o assunto. 

• Registar, tratar e reter a informação essencial. 

• Participar oportuna e construtivamente em situações 
de interação discursiva. 

• Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e 
géneros e com diferentes finalidades. 

• Fazer a apresentação oral de um tema, devidamente 
estruturada.  

• Reconhecer a variação da língua. 

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, 
recurso eventual a suportes digitais). 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos 
de coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, 
frases complexas, expressões adverbiais, tempos e 
modos verbais, conectores frásicos 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler textos com diferentes características. 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados.  

• Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade. 

• Identificar temas e ideias principais.  

• Distinguir factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado 
(diferentes partes). 

• Explicitar o sentido global do texto. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

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

•  Utilizar procedimentos de registo e tratamento de 
informação. 

• Analisar textos em função do género textual a que 
pertencem.  

• Distinguir contextos históricos e geográficos em que 
ocorrem diferentes variedades do português. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler textos com diferentes características. 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados.  

• Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade. 

• Identificar temas e ideias principais.  

• Distinguir factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado 
(diferentes partes). 

• Explicitar o sentido global do texto. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

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

•  Utilizar procedimentos de registo e tratamento de 
informação. 

• Analisar textos em função do género textual a que 
pertencem.  

• Distinguir contextos históricos e geográficos em que 
ocorrem diferentes variedades do português. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

• Ler textos com diferentes características. 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados.  

• Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e graus de 
complexidade. 

• Identificar temas e ideias principais.  

• Distinguir factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes 
partes). 

• Explicitar o sentido global do texto. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento 
da informação: identificar ideias‐chave. 

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

•  Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação. 

• Analisar textos em função do género textual a que pertencem.  

• Distinguir contextos históricos e geográficos em que ocorrem 
diferentes variedades do português. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, 
lírica e dramática. 

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 

• Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos dos 
vários géneros textuais. 

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos 
textos literários. 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os 
valores são representados nas obras lidas e compará-lo 
com outras manifestações artísticas. 

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos. 

• Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação 
de objetivos de leitura pessoais e comparação de temas 
comuns em livros, em géneros e em manifestações 
artísticas diferentes. 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, 
lírica e dramática. 

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 

• Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos dos 
vários géneros textuais. 

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos 
textos literários. 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os 
valores são representados nas obras lidas e compará-lo 
com outras manifestações artísticas. 

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos. 

• Desenvolver um projeto de leitura que integre 
explicitação de objetivos de leitura pessoais e comparação 
de temas comuns em livros, em géneros e em 
manifestações artísticas diferentes. 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, lírica e 
dramática. 

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 

• Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos dos vários 
géneros textuais. 

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos textos 
literários. 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são 
representados nas obras lidas e compará-lo com outras 
manifestações artísticas. 

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos. 
• Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de 

objetivos de leitura pessoais e comparação de temas comuns em 
livros, em géneros e em manifestações artísticas diferentes. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Planificar a escrita de textos. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: ordenar e 
hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade de 
sentido, a progressão temática e a coerência global do texto. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, respeitando 
o género indicado e as características estabelecidas.  

• Adequar os textos a diferentes públicos e finalidades 
comunicativas.  

• Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas. 

• Consolidar as regras de uso de sinais de pontuação para 
delimitar constituintes de frase e para veicular valores 
discursivos.  

• Respeitar os princípios do trabalho intelectual: produção de 
bibliografia.  

• Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de revisão e 
aperfeiçoamento de texto, no decurso da redação. 

• Escrever para expressar conhecimentos: responder por 
escrito, de forma completa, a questões sobre um texto. 

• Responder com eficácia e correção a instruções de trabalho, 
detetando o foco da pergunta.  

• Elaborar planos, resumos e sínteses de textos expositivos e 
argumentativos. 

• Escrever textos diversos: textos biográficos; páginas de diário 
e de memórias; cartas de apresentação; comentários 
subordinados a tópicos fornecidos, relatórios e roteiros. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Planificar a escrita de textos. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: ordenar 
e hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade 
de sentido, a progressão temática e a coerência global do 
texto. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, 
respeitando o género indicado e as características 
estabelecidas.  

• Adequar os textos a diferentes públicos e finalidades 
comunicativas.  

• Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas. 

• Consolidar as regras de uso de sinais de pontuação para 
delimitar constituintes de frase e para veicular valores 
discursivos. 

• Respeitar os princípios do trabalho intelectual: produção de 
bibliografia. 

• Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de revisão e 
aperfeiçoamento de texto, no decurso da redação. 

• Escrever para expressar conhecimentos: responder por 
escrito, de forma completa, a questões sobre um texto. 

• Responder com eficácia e correção a instruções de trabalho, 
detetando o foco da pergunta.  

• Elaborar planos, resumos e sínteses de textos expositivos e 
argumentativos. 

• Escrever textos diversos: textos biográficos; páginas de 
diário e de memórias; cartas de apresentação; comentários 
subordinados a tópicos fornecidos, relatórios e roteiros. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

• Planificar a escrita de textos. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: ordenar 
e hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade 
de sentido, a progressão temática e a coerência global do 
texto. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, respeitando 
o género indicado e as características estabelecidas.  

• Adequar os textos a diferentes públicos e finalidades 
comunicativas.  

• Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas. 

• Consolidar as regras de uso de sinais de pontuação para 
delimitar constituintes de frase e para veicular valores 
discursivos. 

• Respeitar os princípios do trabalho intelectual: produção de 
bibliografia. 

• Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de revisão e 
aperfeiçoamento de texto, no decurso da redação. 

• Escrever para expressar conhecimentos: responder por 
escrito, de forma completa, a questões sobre um texto. 

• Responder com eficácia e correção a instruções de trabalho, 
detetando o foco da pergunta.  

• Elaborar planos, resumos e sínteses de textos expositivos e 
argumentativos. 

• Escrever textos diversos: textos biográficos; páginas de diário 
e de memórias; cartas de apresentação; comentários 
subordinados a tópicos fornecidos, relatórios e roteiros. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Explicitar aspetos fundamentais da morfologia: 
identificar e conjugar verbos em todos os tempos 
(simples e compostos) e modos; identificar as formas dos 
verbos irregulares e dos verbos defetivos (impessoais e 
unipessoais); sistematizar padrões de formação de 
palavras complexas: derivação (afixal e não‐ afixal) e 
composição (por palavras e por radicais). 

• Conhecer e reconhecer classes de palavras: integrar as 
palavras nas classes a que pertencem: a) verbo principal: 
transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e 
indireto; b) advérbio:  valores semânticos – de dúvida, 
de inclusão, de exclusão; – relativo e conectivo; c) 
determinante: indefinido, relativo, interrogativo; d) 
pronome relativo; e) conjunção coordenativa: 
copulativa, adversativa, disjuntiva, conclusiva e 
explicativa; f) conjunção subordinativa condicional, final 
comparativa, consecutiva, concessiva e completiva; 
locução conjuncional.  

• Aplicar regras de utilização do pronome pessoal em 
adjacência verbal em orações subordinadas; na 
conjugação do futuro e do condicional. 

• Identificar as funções sintáticas de modificador do nome 
(restritivo e apositivo); 

• Identificar processos de subordinação entre orações: 
subordinadas adverbiais condicionais, finais, 
comparativas, consecutivas e concessivas; subordinadas 
substantivas completivas (função de complemento 
direto); estabelecer relações de subordinação entre 
orações, identificando os elementos de que dependem 
as orações subordinadas. 

• Dividir e classificar orações. 

• Consolidar o conhecimento sobre as funções 
sintáticas; identificar o sujeito subentendido e o sujeito 
indeterminado.  

• Transformar frases ativas em frases passivas e vice‐
versa (consolidação).  

• Reconhecer propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico. 

• Identificar neologismos e palavras polissémicas e seus 
significados; distinguir palavras polissémicas de 
monossémicas; Campo semântico; reconhecer e 
estabelecer as seguintes relações semânticas: 
sinonímia, antonímia, hiperonímia e holonímia. 

 Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Explicitar aspetos fundamentais da morfologia: identificar 
e conjugar verbos em todos os tempos (simples e 
compostos) e modos; identificar as formas dos verbos 
irregulares e dos verbos defetivos (impessoais e 
unipessoais); sistematizar padrões de formação de 
palavras complexas: derivação (afixal e não‐ afixal) e 
composição (por palavras e por radicais). 

• Conhecer e reconhecer classes de palavras: integrar as 
palavras nas classes a que pertencem: a) verbo principal: 
transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e 
indireto; b) advérbio:  valores semânticos – de dúvida, de 
inclusão, de exclusão; – relativo e conectivo; c) 
determinante: indefinido, relativo, interrogativo; d) 
pronome relativo; e) conjunção coordenativa: copulativa, 
adversativa, disjuntiva, conclusiva e explicativa; f) 
conjunção subordinativa condicional, final comparativa, 
consecutiva, concessiva e completiva; locução 
conjuncional.  

• Aplicar regras de utilização do pronome pessoal em 
adjacência verbal em orações subordinadas; na 
conjugação do futuro e do condicional. 

• Identificar as funções sintáticas de modificador do nome 
(restritivo e apositivo); 

• Identificar processos de subordinação entre orações: 
subordinadas adverbiais condicionais, finais, 
comparativas, consecutivas e concessivas; subordinadas 
substantivas completivas (função de complemento 
direto); estabelecer relações de subordinação entre 
orações, identificando os elementos de que dependem as 
orações subordinadas. 

• Dividir e classificar orações. 

• Consolidar o conhecimento sobre as funções sintáticas; 
identificar o sujeito subentendido e o sujeito 
indeterminado.  

• Transformar frases ativas em frases passivas e vice‐versa 
(consolidação).  

• Reconhecer propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico. 

• Identificar neologismos e palavras polissémicas e seus 
significados; distinguir palavras polissémicas de 
monossémicas; Campo semântico; reconhecer e 
estabelecer as seguintes relações semânticas: sinonímia, 
antonímia, hiperonímia e holonímia. 

 Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio:  

• Explicitar aspetos fundamentais da morfologia: 
identificar e conjugar verbos em todos os tempos 
(simples e compostos) e modos; identificar as formas 
dos verbos irregulares e dos verbos defetivos 
(impessoais e unipessoais); sistematizar padrões de 
formação de palavras complexas: derivação (afixal e 
não‐ afixal) e composição (por palavras e por radicais). 

• Conhecer e reconhecer classes de palavras: integrar as 
palavras nas classes a que pertencem: a) verbo 
principal: transitivo direto, transitivo indireto, 
transitivo direto e indireto; b) advérbio:  valores 
semânticos – de dúvida, de inclusão, de exclusão; – 
relativo e conectivo; c) determinante: indefinido, 
relativo, interrogativo; d) pronome relativo; e) 
conjunção coordenativa: copulativa, adversativa, 
disjuntiva, conclusiva e explicativa; f) conjunção 
subordinativa condicional, final comparativa, 
consecutiva, concessiva e completiva; locução 
conjuncional.  

• Aplicar regras de utilização do pronome pessoal em 
adjacência verbal em orações subordinadas; na 
conjugação do futuro e do condicional. 

• Identificar as funções sintáticas de modificador do 
nome (restritivo e apositivo); 

• Identificar processos de subordinação entre orações: 
subordinadas adverbiais condicionais, finais, 
comparativas, consecutivas e concessivas; 
subordinadas substantivas completivas (função de 
complemento direto); estabelecer relações de 
subordinação entre orações, identificando os 
elementos de que dependem as orações subordinadas. 

• Dividir e classificar orações. 

• Consolidar o conhecimento sobre as funções 
sintáticas; identificar o sujeito subentendido e o 
sujeito indeterminado.  

• Transformar frases ativas em frases passivas e vice‐
versa (consolidação).  

• Reconhecer propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico. 

• Identificar neologismos e palavras polissémicas e seus 
significados; distinguir palavras polissémicas de 
monossémicas; Campo semântico; reconhecer e 
estabelecer as seguintes relações semânticas: 
sinonímia, antonímia, hiperonímia e holonímia. 
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Português – 9 º ano 
 

Perfis de aprendizagens 

Níveis 
 

 
Domínios 

5 
(Muito Bom) 

4 
 (Bom) 

3 
(Suficiente) 

2 
(Insuficiente) 

1 
(Muito Insuficiente) 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade: identificar o tema e explicitar 
o assunto; identificar os tópicos; distinguir informação 
objetiva e informação subjetiva; manifestar ideias e pontos 
de vista pertinentes relativamente aos discursos ouvidos. 

• Consolidar processos de registo e tratamento de 
informação.  

• Participar oportuna e construtivamente em situações de 
interação discursiva: retomar, precisar ou resumir ideias, 
para facilitar a interação oral; estabelecer relações com 
outros conhecimentos; 

•  Debater e justificar ideias e opiniões; considerar pontos 
de vista contrários e reformular posições. 

• Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros e 
com diferentes finalidades. 

• Fazer uma apresentação oral, devidamente estruturada, 
sobre um tema. 

•  Argumentar, no sentido de persuadir os interlocutores e 
fazer apreciações críticas. 

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, 
recurso eventual a suportes digitais). 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos de 
coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, frases 
complexas, expressões adverbiais, tempos e modos 
verbais, conectores frásicos. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade: identificar o tema e 
explicitar o assunto; identificar os tópicos; distinguir 
informação objetiva e informação subjetiva; manifestar 
ideias e pontos de vista pertinentes relativamente aos 
discursos ouvidos. 

• Consolidar processos de registo e tratamento de 
informação.  

• Participar oportuna e construtivamente em situações de 
interação discursiva: retomar, precisar ou resumir ideias, 
para facilitar a interação oral; estabelecer relações com 
outros conhecimentos; 

•  Debater e justificar ideias e opiniões; considerar pontos 
de vista contrários e reformular posições. 

• Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros e 
com diferentes finalidades. 

• Fazer uma apresentação oral, devidamente estruturada, 
sobre um tema. 

•  Argumentar, no sentido de persuadir os interlocutores e 
fazer apreciações críticas. 

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, 
recurso eventual a suportes digitais). 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos 
de coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, 
frases complexas, expressões adverbiais, tempos e 
modos verbais, conectores frásicos. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio:  

• Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade: identificar o tema e 
explicitar o assunto; identificar os tópicos; distinguir 
informação objetiva e informação subjetiva; manifestar 
ideias e pontos de vista pertinentes relativamente aos 
discursos ouvidos. 

• Consolidar processos de registo e tratamento de 
informação.  

• Participar oportuna e construtivamente em situações 
de interação discursiva: retomar, precisar ou resumir 
ideias, para facilitar a interação oral; estabelecer 
relações com outros conhecimentos; 

•  Debater e justificar ideias e opiniões; considerar pontos 
de vista contrários e reformular posições. 

• Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva. 

• Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros 
e com diferentes finalidades. 

• Fazer uma apresentação oral, devidamente estruturada, 
sobre um tema. 

•  Argumentar, no sentido de persuadir os interlocutores 
e fazer apreciações críticas. 

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, 
recurso eventual a suportes digitais). 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos 
de coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, 
frases complexas, expressões adverbiais, tempos e 
modos verbais, conectores frásicos. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados: textos 
expositivos, argumentativos; narrativos; textos de 
divulgação científica; recensões de livros e comentários; 
artigos de opinião, críticas, entrevistas. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade: reconhecer e usar em contexto 
vocábulos clássicos, léxico especializado e vocabulário 
diferenciado da esfera da escrita. 

• Explicitar temas e ideias principais, justificando.  

• Identificar pontos de vista e universos de referência, 
justificando.  

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado, 
atribuindo títulos a partes e subpartes.  

• Analisar relações intratextuais: semelhança, oposição, 
parte – todo, causa – consequência, genérico – específico.  

• Relacionar a estruturação do texto com a construção da 
significação e com a intenção do autor.  

• Explicitar o sentido global do texto, justificando. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

• Ler para apreciar textos variados: expressar, de forma 
fundamentada e sustentada, pontos de vista e apreciações 
críticas suscitados pelos textos lidos em diferentes 
suportes. 

• Reconhecer o papel de diferentes suportes (papel, digital, 
visual) e espaços de circulação (jornal, internet…) na 
estruturação e receção dos textos.  

• Reconhecer a variação da língua: identificar, em textos 
escritos, a variação nos planos fonológico, lexical e 
sintático. 

•  Distinguir contextos históricos e geográficos em que 
ocorrem diferentes variedades do português. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados: textos 
expositivos, argumentativos; narrativos; textos de 
divulgação científica; recensões de livros e comentários; 
artigos de opinião, críticas, entrevistas. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade: reconhecer e usar em contexto 
vocábulos clássicos, léxico especializado e vocabulário 
diferenciado da esfera da escrita. 

• Explicitar temas e ideias principais, justificando.  

• Identificar pontos de vista e universos de referência, 
justificando.  

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado, 
atribuindo títulos a partes e subpartes.  

• Analisar relações intratextuais: semelhança, oposição, 
parte – todo, causa – consequência, genérico – específico.  

• Relacionar a estruturação do texto com a construção da 
significação e com a intenção do autor.  

• Explicitar o sentido global do texto, justificando. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

• Ler para apreciar textos variados: expressar, de forma 
fundamentada e sustentada, pontos de vista e 
apreciações críticas suscitados pelos textos lidos em 
diferentes suportes. 

• Reconhecer o papel de diferentes suportes (papel, digital, 
visual) e espaços de circulação (jornal, internet…) na 
estruturação e receção dos textos.  

• Reconhecer a variação da língua: identificar, em textos 
escritos, a variação nos planos fonológico, lexical e 
sintático. 

• Distinguir contextos históricos e geográficos em que 
ocorrem diferentes variedades do português. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Ler expressivamente em voz alta textos variados: textos 
expositivos, argumentativos; narrativos; textos de 
divulgação científica; recensões de livros e comentários; 
artigos de opinião, críticas, entrevistas. 

• Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e 
graus de complexidade: reconhecer e usar em contexto 
vocábulos clássicos, léxico especializado e vocabulário 
diferenciado da esfera da escrita. 

• Explicitar temas e ideias principais, justificando.  

• Identificar pontos de vista e universos de referência, 
justificando.  

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado, 
atribuindo títulos a partes e subpartes.  

• Analisar relações intratextuais: semelhança, oposição, 
parte – todo, causa – consequência, genérico – 
específico.  

• Relacionar a estruturação do texto com a construção da 
significação e com a intenção do autor.  

• Explicitar o sentido global do texto, justificando. 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação: identificar ideias‐chave. 

• Ler para apreciar textos variados: expressar, de forma 
fundamentada e sustentada, pontos de vista e 
apreciações críticas suscitados pelos textos lidos em 
diferentes suportes. 

• Reconhecer o papel de diferentes suportes (papel, 
digital, visual) e espaços de circulação (jornal, 
internet…) na estruturação e receção dos textos.  

• Reconhecer a variação da língua: identificar, em textos 
escritos, a variação nos planos fonológico, lexical e 
sintático. 

• Distinguir contextos históricos e geográficos em que 
ocorrem diferentes variedades do português. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, 
lírica e dramática (no mínimo, uma narrativa de autor 
português, duas crónicas, um texto dramático – Auto da 
Barca do Inferno, Os Lusíadas – episódios das metas 
curriculares, um texto de autor de país de língua oficial 
portuguesa, um texto de autor estrangeiro, um texto da 
literatura juvenil e doze poemas de autores diferentes). 

• Ler e interpretar textos literários portugueses e 
estrangeiros, de diferentes épocas e de géneros diversos: 
identificar temas, ideias principais, pontos de vista e 
universos de referência, justificando. 

• Reconhecer e caracterizar elementos constitutivos da 
narrativa (estrutura; ação e episódios; personagens, 
narrador da 1.ª e da 3.ª pessoa; contextos espacial e 
temporal). 

• Analisar o ponto de vista das diferentes personagens. 
reconhecer a forma como o texto está estruturado, 
atribuindo títulos a partes e a subpartes. 

• Identificar processos da construção ficcional relativos à 
ordem cronológica dos factos narrados e à sua ordenação 
na narrativa. 

•  Identificar e reconhecer o valor dos recursos expressivos 
já estudados e, ainda, dos seguintes: símbolo, alegoria e 
sinédoque. 

•  Reconhecer e caracterizar textos de diferentes géneros 
(epopeia, romance, conto, crónica, soneto, texto 
dramático). 

• Apreciar textos literários: ler textos literários, portugueses 
e estrangeiros, de géneros variados. 

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

• Expressar, oralmente e por escrito, e de forma 
fundamentada, pontos de vista e apreciações críticas 
suscitados pelos textos lidos. 

• Escrever um pequeno comentário crítico a um texto lido. 

• Situar obras literárias em função de grandes marcos 
históricos e culturais: reconhecer relações que as obras 
estabelecem com o contexto social, histórico e cultural no 
qual foram escritas. 

•  Valorizar uma obra enquanto objeto simbólico, no plano 
do imaginário individual e coletivo. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, 
lírica e dramática (no mínimo, uma narrativa de autor 
português, duas crónicas, um texto dramático – Auto da 
Barca do Inferno, Os Lusíadas – episódios das metas 
curriculares, um texto de autor de país de língua oficial 
portuguesa, um texto de autor estrangeiro, um texto da 
literatura juvenil e doze poemas de autores diferentes). 

• Ler e interpretar textos literários portugueses e 
estrangeiros, de diferentes épocas e de géneros diversos: 
identificar temas, ideias principais, pontos de vista e 
universos de referência, justificando. 

• Reconhecer e caracterizar elementos constitutivos da 
narrativa (estrutura; ação e episódios; personagens, 
narrador da 1.ª e da 3.ª pessoa; contextos espacial e 
temporal). 

• Analisar o ponto de vista das diferentes personagens. 
reconhecer a forma como o texto está estruturado, 
atribuindo títulos a partes e a subpartes. 

• Identificar processos da construção ficcional relativos à 
ordem cronológica dos factos narrados e à sua ordenação 
na narrativa. 

•  Identificar e reconhecer o valor dos recursos expressivos 
já estudados e, ainda, dos seguintes: símbolo, alegoria e 
sinédoque. 

•  Reconhecer e caracterizar textos de diferentes géneros 
(epopeia, romance, conto, crónica, soneto, texto 
dramático). 

• Apreciar textos literários: ler textos literários, portugueses 
e estrangeiros, de géneros variados. 

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

• Expressar, oralmente e por escrito, e de forma 
fundamentada, pontos de vista e apreciações críticas 
suscitados pelos textos lidos. 

• Escrever um pequeno comentário crítico a um texto lido. 

• Situar obras literárias em função de grandes marcos 
históricos e culturais: reconhecer relações que as obras 
estabelecem com o contexto social, histórico e cultural no 
qual foram escritas. 

• Valorizar uma obra enquanto objeto simbólico, no 
plano do imaginário individual e coletivo. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

• Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, 
lírica e dramática (no mínimo, uma narrativa de autor 
português, duas crónicas, um texto dramático – Auto da 
Barca do Inferno, Os Lusíadas – episódios das metas 
curriculares, um texto de autor de país de língua oficial 
portuguesa, um texto de autor estrangeiro, um texto da 
literatura juvenil e doze poemas de autores diferentes). 

• Ler e interpretar textos literários portugueses e estrangeiros, 
de diferentes épocas e de géneros diversos: identificar 
temas, ideias principais, pontos de vista e universos de 
referência, justificando. 

• Reconhecer e caracterizar elementos constitutivos da 
narrativa (estrutura; ação e episódios; personagens, narrador 
da 1.ª e da 3.ª pessoa; contextos espacial e temporal). 

• Analisar o ponto de vista das diferentes personagens. 
reconhecer a forma como o texto está estruturado, 
atribuindo títulos a partes e a subpartes. 

• Identificar processos da construção ficcional relativos à 
ordem cronológica dos factos narrados e à sua ordenação na 
narrativa. 

•  Identificar e reconhecer o valor dos recursos expressivos já 
estudados e, ainda, dos seguintes: símbolo, alegoria e 
sinédoque. 

•  Reconhecer e caracterizar textos de diferentes géneros 
(epopeia, romance, conto, crónica, soneto, texto dramático). 

• Apreciar textos literários: ler textos literários, portugueses e 
estrangeiros, de géneros variados. 

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

• Expressar, oralmente e por escrito, e de forma 
fundamentada, pontos de vista e apreciações críticas 
suscitados pelos textos lidos. 

• Escrever um pequeno comentário crítico a um texto lido. 

• Situar obras literárias em função de grandes marcos 
históricos e culturais: reconhecer relações que as obras 
estabelecem com o contexto social, histórico e cultural no 
qual foram escritas. 

• Valorizar uma obra enquanto objeto simbólico, no plano do 
imaginário individual e coletivo. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Planificar a escrita de textos: consolidar os 
procedimentos de planificação de texto já adquiridos. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: 
ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a 
continuidade de sentido, a progressão temática e a 
coerência global do texto. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, 
respeitando o género indicado e as características 
(orto)gráficas estabelecidas. 

• Adequar os textos a diferentes públicos e finalidades 
comunicativas. 

• Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas. 

• Consolidar as regras de uso de sinais de pontuação para 
delimitar constituintes de frase e para veicular valores 
discursivos. 

• Respeitar os princípios do trabalho intelectual: produção 
de bibliografia. 

•  Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de 
revisão e aperfeiçoamento de texto, no decurso da 
redação. 

• Escrever para expressar conhecimentos: responder por 
escrito, de forma completa, a questões sobre um texto. 

• Responder com eficácia e correção a instruções de 
trabalho, detetando rigorosamente o foco da pergunta. 

• Elaborar planos, resumos e sínteses de textos 
expositivos e argumentativos. 

• Escrever textos diversos: expositivos; de opinião, 
argumentativos; narrativos. 

 Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Planificar a escrita de textos: consolidar os 
procedimentos de planificação de texto já adquiridos. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: 
ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a 
continuidade de sentido, a progressão temática e a 
coerência global do texto. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, 
respeitando o género indicado e as características 
(orto)gráficas estabelecidas. 

• Adequar os textos a diferentes públicos e finalidades 
comunicativas. 

• Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas. 

• Consolidar as regras de uso de sinais de pontuação para 
delimitar constituintes de frase e para veicular valores 
discursivos. 

• Respeitar os princípios do trabalho intelectual: 
produção de bibliografia. 

•  Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de 
revisão e aperfeiçoamento de texto, no decurso da 
redação. 

• Escrever para expressar conhecimentos: responder por 
escrito, de forma completa, a questões sobre um texto. 

• Responder com eficácia e correção a instruções de 
trabalho, detetando rigorosamente o foco da pergunta. 

• Elaborar planos, resumos e sínteses de textos 
expositivos e argumentativos. 

• Escrever textos diversos: expositivos; de opinião, 
argumentativos; narrativos. 

 Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio:  

• Planificar a escrita de textos: consolidar os 
procedimentos de planificação de texto já adquiridos. 

• Redigir textos com coerência e correção linguística: 
ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista 
a continuidade de sentido, a progressão temática e a 
coerência global do texto. 

• Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, 
respeitando o género indicado e as características 
(orto)gráficas estabelecidas. 

• Adequar os textos a diferentes públicos e finalidades 
comunicativas. 

• Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas. 

• Consolidar as regras de uso de sinais de pontuação 
para delimitar constituintes de frase e para veicular 
valores discursivos. 

• Respeitar os princípios do trabalho intelectual: 
produção de bibliografia. 

•  Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de 
revisão e aperfeiçoamento de texto, no decurso da 
redação. 

• Escrever para expressar conhecimentos: responder 
por escrito, de forma completa, a questões sobre um 
texto. 

• Responder com eficácia e correção a instruções de 
trabalho, detetando rigorosamente o foco da 
pergunta. 

• Elaborar planos, resumos e sínteses de textos 
expositivos e argumentativos. 

• Escrever textos diversos: expositivos; de opinião, 
argumentativos; narrativos. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Explicitar aspetos da fonologia do português: identificar 
processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e 
paragoge), supressão (aférese, síncope e apócope) e 
alteração de segmentos (redução vocálica, assimilação, 
dissimilação, metátese). 

• Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do português: 
sistematizar as regras de utilização do pronome pessoal 
em adjacência verbal em todas as situações. 

• Consolidar o conhecimento de todas as funções sintáticas. 

• Identificar orações substantivas relativas. 

• Dividir e classificar orações. 

• Reconhecer propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico: identificar neologismos e arcaísmos. 

• Consolidar os conhecimentos adquiridos nos anos 
anteriores. 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Explicitar aspetos da fonologia do português: identificar 
processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e 
paragoge), supressão (aférese, síncope e apócope) e 
alteração de segmentos (redução vocálica, assimilação, 
dissimilação, metátese). 

• Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do português: 
sistematizar as regras de utilização do pronome pessoal 
em adjacência verbal em todas as situações. 

• Consolidar o conhecimento de todas as funções sintáticas. 

• Identificar orações substantivas relativas. 

• Dividir e classificar orações. 

• Reconhecer propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico: identificar neologismos e 
arcaísmos. 

• Consolidar os conhecimentos adquiridos nos anos 
anteriores. 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
este domínio: 

• Explicitar aspetos da fonologia do português: identificar 
processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e 
paragoge), supressão (aférese, síncope e apócope) e 
alteração de segmentos (redução vocálica, assimilação, 
dissimilação, metátese). 

• Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do 
português: sistematizar as regras de utilização do 
pronome pessoal em adjacência verbal em todas as 
situações. 

• Consolidar o conhecimento de todas as funções 
sintáticas. 

• Identificar orações substantivas relativas. 

• Dividir e classificar orações. 

• Reconhecer propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico: identificar neologismos e 
arcaísmos. 

• Consolidar os conhecimentos adquiridos nos anos 
anteriores. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Departamento Curricular de Línguas 
 

Disciplinas de Espanhol                      7º Ano 

 
Domínio Cognitivo 

 
Domínios de Referência 

 
Instrumentos de Avaliação 

 
Percentagem 

Compreensão oral 

Expressão e interação oral 

 
 

Compreensão escrita 

 
 
 

Expressão e interação escrita 

 

 

 

Reflexão sobre a língua 

 

a – Atividades de oralidade:              
       - Compreensão oral; 
       - Expressão oral.                 
 
 
b – Leitura e compreensão escrita; 
       . 
 
 
c- Produção escrita: 
 Escrita criativa e textos de opinião. 
 
 
 
d – Fichas de gramática e vocabulário. 
 

10% 
10% 

 
 

 
 

15% 
 
 
 

15% 
 
 
 

20% 
_______ 

70 % 

 
Domínio Socioafetivo 

 
Parâmetros 

 
Instrumentos de Avaliação 

 
Percentagem 

 
o  Organização/responsabilidade 

(material, trabalhos de casa, 
assiduidade e pontualidade) 

 
o  Interesse /empenho (cumprimento das 

tarefas escolares e participação nas 
atividades) 

 
o  Cumprimento das regras de sala de 

aula (deveres dos alunos 
estabelecidos no Regulamento Interno 
e no Estatuto do Aluno) 

 
o  Educação para a cidadania (espírito 

crítico e criativo, solidariedade e 
cooperação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Observação direta 

 
8% 

 

 
8% 

 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

4% 
_________ 

30% 



 

 
 
 
 

Perfis de aprendizagens 
 

      Níveis 
 

Domínios 

5 
(Muito Bom) 

4 
(Bom) 

3 
(Suficiente) 

2 
(Insu-
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1 
(Muito Insuficiente) 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de 

escuta e regista-a por meio de técnicas diversas. 

Organizar a informação do texto e regista-a, por meio de técnicas 

diversas. 

Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos 
interlocutores. 
Preparar apresentações orais. 

Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades eatitudes previstos para este domínio: 
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de 

escuta e regista-a por meio de técnicas diversas. 

Organizar a informação do texto e regista-a, por meio de técnicas 

diversas. 

Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos 
interlocutores. 
Preparar apresentações orais. 

Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e 

regista-a por meio de técnicas diversas. 

Organizar a informação do texto e regista-a, por meio de técnicas 

diversas. 

Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos interlocutores. 
Preparar apresentações orais. 

Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Ler textos com características narrativas e expositivas, associados 

a finalidades lúdicas, estéticas e informativas.  

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

Analisar textos (entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta 

formal em diversos suportes). 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-

tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Ler textos com características narrativas e expositivas, associados 

a finalidades lúdicas, estéticas e informativas.  

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

Analisar textos (entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta 

formal em diversos suportes). 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

Ler textos com características narrativas e expositivas, associados a 

finalidades lúdicas, estéticas e informativas.  

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

Analisar textos (entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta formal 

em diversos suportes). 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 

finalidades e géneros textuais.  

Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua 

hierarquização.  

Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o 

género textual que convém à finalidade comunicativa.  

Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos que 
circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear 
da ação, o desenvolvimento e a conclusão, com recurso a vários 
conectores de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  
Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos 
e conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de 
diferentes pontos de vista. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-

tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 

finalidades e géneros textuais.  

Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua 

hierarquização.  

Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o 

género textual que convém à finalidade comunicativa.  

Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos 
que circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o 
desencadear da ação, o desenvolvimento e a conclusão, com 
recurso a vários conectores de tempo, de causa, de explicação e de 
contraste.  
Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos 
e conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de 
diferentes pontos de vista. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 
Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 

finalidades e géneros textuais.  

Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua hierarquização.  

Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género 

textual que convém à finalidade comunicativa.  

Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos que 
circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear da 
ação, o desenvolvimento e a conclusão, com recurso a vários conectores 
de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  
Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos e 
conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de diferentes 
pontos de vista. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

 
Identificar a classe das palavras: verbo principal e verbo auxiliar, 

advérbio, conjunção.  

Conjugar verbos regulares e irregulares. 

Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.  

Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e 

adjetivos.  

Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções 

sintáticas: sujeito, predicado; complemento (direto e indireto).  

Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com 

valor de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  

Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, 

radical e afixos), com diversas finalidades (deduzir significados, 

integrar na classe gramatical, formar famílias de palavras).  

Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade. 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-

tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Identificar a classe das palavras: verbo principal e verbo auxiliar, 

advérbio, conjunção.  

Conjugar verbos regulares e irregulares. 

Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.  

Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e 

adjetivos.  

Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções 

sintáticas: sujeito, predicado; complemento (direto e indireto).  

Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com 

valor de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  

Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, 

radical e afixos), com diversas finalidades (deduzir significados, 

integrar na classe gramatical, formar famílias de palavras).  

Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade. 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 
Identificar a classe das palavras: verbo principal e verbo auxiliar, 

advérbio, conjunção.  

Conjugar verbos regulares e irregulares. 

Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.  

Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e adjetivos.  

Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções 

sintáticas: sujeito, predicado; complemento (direto e indireto).  

Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com valor de 

tempo, de causa, de explicação e de contraste.  

Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, 

radical e afixos), com diversas finalidades (deduzir significados, 

integrar na classe gramatical, formar famílias de palavras).  

Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Departamento Curricular de Línguas 
 

Disciplinas de Espanhol                      8º Ano 

 
Domínio Cognitivo 

 
Domínios de Referência 

 
Instrumentos de Avaliação 

 
Percentagem 

Compreensão oral 

Expressão e interação oral 

 
 

Compreensão escrita 

 
 
 

Expressão e interação escrita 

 

 

 

Reflexão sobre a língua 

 

a – Atividades de oralidade:              
       - Compreensão oral; 
       - Expressão oral.                 
 
 
b – Leitura e compreensão escrita; 
       . 
 
 
c- Produção escrita: 
 Escrita criativa e textos de opinião. 
 
 
 
d – Fichas de gramática e vocabulário. 
 

10% 
10% 

 
 

 
 

15% 
 
 
 

15% 
 
 
 

20% 
_______ 

70 % 

 
Domínio Socioafetivo 

 
Parâmetros 

 
Instrumentos de Avaliação 

 
Percentagem 

 
o  Organização/responsabilidade 

(material, trabalhos de casa, 
assiduidade e pontualidade) 

 
o  Interesse /empenho (cumprimento das 

tarefas escolares e participação nas 
atividades) 

 
o  Cumprimento das regras de sala de 

aula (deveres dos alunos 
estabelecidos no Regulamento Interno 
e no Estatuto do Aluno) 

 
o  Educação para a cidadania (espírito 

crítico e criativo, solidariedade e 
cooperação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Observação direta 

 
8% 

 

 
8% 

 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

4% 
_________ 

30% 



 

 
 
 
 

Perfis de aprendizagens 
 

      Níveis 
 

Domínios 

5 
(Muito Bom) 

4 
(Bom) 

3 
(Suficiente) 

2 
(Insu-
fici-

ente) 

1 
(Muito Insuficiente) 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de 

escuta e regista-a por meio de técnicas diversas. 

Organizar a informação do texto e regista-a, por meio de técnicas 

diversas. 

Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos 
interlocutores. 
Preparar apresentações orais. 

Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades eatitudes previstos para este domínio: 
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de 

escuta e regista-a por meio de técnicas diversas. 

Organizar a informação do texto e regista-a, por meio de técnicas 

diversas. 

Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos 
interlocutores. 
Preparar apresentações orais. 

Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e 

regista-a por meio de técnicas diversas. 

Organizar a informação do texto e regista-a, por meio de técnicas 

diversas. 

Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos interlocutores. 
Preparar apresentações orais. 

Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Ler textos com características narrativas e expositivas, associados 

a finalidades lúdicas, estéticas e informativas.  

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

Analisar textos (entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta 

formal em diversos suportes). 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-

tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Ler textos com características narrativas e expositivas, associados 

a finalidades lúdicas, estéticas e informativas.  

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

Analisar textos (entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta 

formal em diversos suportes). 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

Ler textos com características narrativas e expositivas, associados a 

finalidades lúdicas, estéticas e informativas.  

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

Analisar textos (entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta formal 

em diversos suportes). 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 

finalidades e géneros textuais.  

Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua 

hierarquização.  

Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o 

género textual que convém à finalidade comunicativa.  

Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos que 
circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear 
da ação, o desenvolvimento e a conclusão, com recurso a vários 
conectores de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  
Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos 
e conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de 
diferentes pontos de vista. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-

tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 

finalidades e géneros textuais.  

Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua 

hierarquização.  

Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o 

género textual que convém à finalidade comunicativa.  

Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos 
que circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o 
desencadear da ação, o desenvolvimento e a conclusão, com 
recurso a vários conectores de tempo, de causa, de explicação e de 
contraste.  
Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos 
e conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de 
diferentes pontos de vista. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 
Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 

finalidades e géneros textuais.  

Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua hierarquização.  

Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género 

textual que convém à finalidade comunicativa.  

Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos que 
circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear da 
ação, o desenvolvimento e a conclusão, com recurso a vários conectores 
de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  
Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos e 
conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de diferentes 
pontos de vista. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

 
Identificar a classe das palavras: verbo principal e verbo auxiliar, 

advérbio, conjunção.  

Conjugar verbos regulares e irregulares. 

Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.  

Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e 

adjetivos.  

Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções 

sintáticas: sujeito, predicado; complemento (direto e indireto).  

Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com 

valor de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  

Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, 

radical e afixos), com diversas finalidades (deduzir significados, 

integrar na classe gramatical, formar famílias de palavras).  

Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade. 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-

tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Identificar a classe das palavras: verbo principal e verbo auxiliar, 

advérbio, conjunção.  

Conjugar verbos regulares e irregulares. 

Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.  

Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e 

adjetivos.  

Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções 

sintáticas: sujeito, predicado; complemento (direto e indireto).  

Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com 

valor de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  

Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, 

radical e afixos), com diversas finalidades (deduzir significados, 

integrar na classe gramatical, formar famílias de palavras).  

Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade. 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 
Identificar a classe das palavras: verbo principal e verbo auxiliar, 

advérbio, conjunção.  

Conjugar verbos regulares e irregulares. 

Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.  

Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e adjetivos.  

Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções 

sintáticas: sujeito, predicado; complemento (direto e indireto).  

Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com valor de 

tempo, de causa, de explicação e de contraste.  

Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, 

radical e afixos), com diversas finalidades (deduzir significados, 

integrar na classe gramatical, formar famílias de palavras).  

Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade 
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Departamento Curricular de Línguas 
 

Disciplinas de Espanhol                      9º Ano 

 
Domínio Cognitivo 

 
Domínios de Referência 

 
Instrumentos de Avaliação 

 
Percentagem 

Compreensão oral 

Expressão e interação oral 

 
 

Compreensão escrita 

 
 
 

Expressão e interação escrita 

 

 

 

Reflexão sobre a língua 

 

a – Atividades de oralidade:              
       - Compreensão oral; 
       - Expressão oral.                 
 
 
b – Leitura e compreensão escrita; 
       . 
 
 
c- Produção escrita: 
 Escrita criativa e textos de opinião. 
 
 
 
d – Fichas de gramática e vocabulário. 
 

10% 
10% 

 
 

 
 

15% 
 
 
 

15% 
 
 
 

20% 
_______ 

70 % 

 
Domínio Socioafetivo 

 
Parâmetros 

 
Instrumentos de Avaliação 

 
Percentagem 

 
o  Organização/responsabilidade 

(material, trabalhos de casa, 
assiduidade e pontualidade) 

 
o  Interesse /empenho (cumprimento das 

tarefas escolares e participação nas 
atividades) 

 
o  Cumprimento das regras de sala de 

aula (deveres dos alunos 
estabelecidos no Regulamento Interno 
e no Estatuto do Aluno) 

 
o  Educação para a cidadania (espírito 

crítico e criativo, solidariedade e 
cooperação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Observação direta 

 
8% 

 

 
8% 

 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

4% 
_________ 

30% 



 

 
 
 
 

Perfis de aprendizagens 
 

      Níveis 
 

Domínios 

5 
(Muito Bom) 

4 
(Bom) 

3 
(Suficiente) 

2 
(Insu-
fici-

ente) 

1 
(Muito Insuficiente) 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de 

escuta e regista-a por meio de técnicas diversas. 

Organizar a informação do texto e regista-a, por meio de técnicas 

diversas. 

Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos 
interlocutores. 
Preparar apresentações orais. 

Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades eatitudes previstos para este domínio: 
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de 

escuta e regista-a por meio de técnicas diversas. 

Organizar a informação do texto e regista-a, por meio de técnicas 

diversas. 

Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos 
interlocutores. 
Preparar apresentações orais. 

Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e 

regista-a por meio de técnicas diversas. 

Organizar a informação do texto e regista-a, por meio de técnicas 

diversas. 

Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos interlocutores. 
Preparar apresentações orais. 

Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Ler textos com características narrativas e expositivas, associados 

a finalidades lúdicas, estéticas e informativas.  

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

Analisar textos (entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta 

formal em diversos suportes). 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-

tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Ler textos com características narrativas e expositivas, associados 

a finalidades lúdicas, estéticas e informativas.  

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

Analisar textos (entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta 

formal em diversos suportes). 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

Ler textos com características narrativas e expositivas, associados a 

finalidades lúdicas, estéticas e informativas.  

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

Analisar textos (entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta formal 

em diversos suportes). 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 

finalidades e géneros textuais.  

Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua 

hierarquização.  

Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o 

género textual que convém à finalidade comunicativa.  

Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos que 
circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear 
da ação, o desenvolvimento e a conclusão, com recurso a vários 
conectores de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  
Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos 
e conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de 
diferentes pontos de vista. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-

tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 

finalidades e géneros textuais.  

Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua 

hierarquização.  

Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o 

género textual que convém à finalidade comunicativa.  

Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos 
que circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o 
desencadear da ação, o desenvolvimento e a conclusão, com 
recurso a vários conectores de tempo, de causa, de explicação e de 
contraste.  
Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos 
e conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de 
diferentes pontos de vista. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 
Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 

finalidades e géneros textuais.  

Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua hierarquização.  

Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género 

textual que convém à finalidade comunicativa.  

Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos que 
circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear da 
ação, o desenvolvimento e a conclusão, com recurso a vários conectores 
de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  
Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos e 
conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de diferentes 
pontos de vista. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

 
Identificar a classe das palavras: verbo principal e verbo auxiliar, 

advérbio, conjunção.  

Conjugar verbos regulares e irregulares. 

Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.  

Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e 

adjetivos.  

Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções 

sintáticas: sujeito, predicado; complemento (direto e indireto).  

Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com 

valor de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  

Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, 

radical e afixos), com diversas finalidades (deduzir significados, 

integrar na classe gramatical, formar famílias de palavras).  

Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade. 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-

tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Identificar a classe das palavras: verbo principal e verbo auxiliar, 

advérbio, conjunção.  

Conjugar verbos regulares e irregulares. 

Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.  

Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e 

adjetivos.  

Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções 

sintáticas: sujeito, predicado; complemento (direto e indireto).  

Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com 

valor de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  

Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, 

radical e afixos), com diversas finalidades (deduzir significados, 

integrar na classe gramatical, formar famílias de palavras).  

Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade. 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 
Identificar a classe das palavras: verbo principal e verbo auxiliar, 

advérbio, conjunção.  

Conjugar verbos regulares e irregulares. 

Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.  

Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e adjetivos.  

Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções 

sintáticas: sujeito, predicado; complemento (direto e indireto).  

Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com valor de 

tempo, de causa, de explicação e de contraste.  

Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, 

radical e afixos), com diversas finalidades (deduzir significados, 

integrar na classe gramatical, formar famílias de palavras).  

Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Inglês 5ºAno– 

2.ºciclo 
 
 

Domínio Cognitivo 

Domínios de referência Instrumentos de Avaliação Percentagem 

 

Compreensão Oral 

Expressão e interação oral 
(Listening and speaking) 

 

a – Atividades de oralidade: 
Compreensão oral; 

Expressão oral. 
 

 

 
b – Leitura e compreensão escrita 

 

 

 

 
C – Produção escrita: 

Escrita criativa e textos de opinião 
 

 
d- Fichas de gramática e vocabulário 

 

 
10% 
10% 

 

Compreensão escrita (Reading) 

 

15% 

 

 
Expressão e interação escrita (Writing) 

 

 

15% 

Reflexão sobre a língua (Lexis and Grammar) 
 

20% 

 70% 

Domínio Socioafetivo 

Parâmetros Instrumentos de Avaliação Percentagem 

 

✓ Interesse /Empenho (cumprimento das 

tarefas escolares e participação nas atividades 

 

 

 

 

 

 
Observação direta 

 

 
8% 

 

 

 
8% 

 

 
10% 

 
4% 

 
 

 

30% 

 
✓ Organização / Responsabilidade (material, 

trabalhos de casa, assiduidade e pontualidade) 

✓ Comportamento na sala de aula 
(cumprimento das regras da sala de aula) 

✓ Educação para a Cidadania (espírito crítico e 

Criativo, solidariedade e cooperação) 



 

• A avaliação das aprendizagens compreende as modalidades de avaliação: diagnóstica, formativa e 

sumativa. 

• A avaliação diagnóstica responde à necessidade de obtenção de elementos para a fundamentação 

do processo de ensino e de aprendizagem. Realiza-se sempre que seja considerado oportuno, e 

expressa-se de forma qualitativa. 

• A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação. Deverá privilegiar: a) A regulação do 

ensino e das aprendizagens, através da recolha de informação que permita conhecer a forma como 

se ensina e como se aprende; b) O caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua 

adaptação aos contextos em que ocorrem; c) A diversidade das formas de recolha de informação, 

através da utilização de diferentes técnicas e instrumentos de avaliação, adequando- os às 

finalidades que lhes presidem. 

• A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos 

alunos. Ocorre no final de cada um dos períodos de cada ano de escolaridade, e expressa-se de 

forma quantitativa na escala de níveis de 1 a 5 para o 3.º ciclo. 

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO 
 

PERCENTAGENS CLASSIFICAÇÃO 

0% - 49% Insuficiente 

50% - 69% Suficiente 

70% - 89% Bom 

90% - 100% Muito Bom 



Perfil de aprendizagens específicas - Inglês - 2º Ciclo 

5º Ano 

O aluno deve ficar capaz de: 

 
 PERFIS DE APRENDIZAGEM 

Níveis 

 
 
 

 
Domínios 

5 

 
Muito Bom 

Desempenho Muito Bom relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos para este domínio: 

4 

 
Bom 

3 

 
Suficiente 

Desempenho Suficiente relativamente 

aos conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos para este domínio: 

2 

 
Insufici- 

ente 

1 

 
Muito Insuficiente 

Desempenho Muito Insuficiente 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para este 

domínio: 

Áreas 

Temáticas 
Gostos e preferências pessoais; profissões; descrição física; rotinas diárias; atividades de tempos livres e alimentação. 
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C
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p
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o

 

o
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l 

 
Identificar palavras e expressões em canções e 

textos áudio/audiovisuais; entender pedidos que 

lhe são dirigidos, perguntas que lhe são feitas e 

informações que lhe são dadas; identificar a 

ideia global de pequenos textos orais; seguir 

conversas sobre assuntos que lhe são familiares, 

articuladas de forma lenta, clara e pausada. 

 
N

iv
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 I
n
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rm
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io

 

Identificar palavras e expressões em canções e 

textos áudio/audiovisuais; entender pedidos 

que lhe são dirigidos, perguntas que lhe são 

feitas e informações que lhe são dadas; 

identificar a ideia global de pequenos textos 

orais; seguir conversas sobre assuntos que 

lhe são familiares, articuladas de forma 

lenta, clara e pausada. 

 
N

iv
el

 I
n
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io

 

Identificar palavras e expressões em canções e 

textos   áudio/audiovisuais;   entender   pedidos 

que lhe são dirigidos, perguntas que lhe são 

feitas e informações que lhe são dadas; 

identificar  a  ideia  global  de  pequenos  textos 

orais; seguir conversas sobre assuntos que lhe 

são familiares, articuladas de forma lenta, 

clara e pausada. 
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Seguir instruções elementares; reconhecer 

informação que lhe é familiar em 

anúncios/avisos; compreender mensagens 

curtas e simples (postais, mensagens de texto, 

post/tweets, blogs, emails) sobre assuntos do seu 

interesse; desenvolver a literacia, entendendo 

textos simplificados de leitura extensiva com 

vocabulário familiar, lendo frases e pequenos 

textos em voz alta. 

 
Seguir instruções elementares; reconhecer 

informação que lhe é familiar em 

anúncios/avisos; compreender mensagens 

curtas e simples (postais, mensagens de 

texto,    post/tweets,    blogs,    emails)    sobre 

assuntos do seu interesse; desenvolver a 

literacia, entendendo textos simplificados de 

leitura extensiva com vocabulário familiar, 

lendo frases e pequenos textos em voz alta. 

 
Seguir instruções elementares; reconhecer 

informação que lhe é familiar em 

anúncios/avisos; compreender mensagens 

curtas e simples (postais, mensagens de texto, 

post/tweets, blogs, emails) sobre assuntos do 

seu interesse; desenvolver a literacia, 

entendendo textos simplificados de leitura 

extensiva com vocabulário familiar, lendo 

frases e pequenos textos em voz alta. 



 

In
te
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o
ra

l 

 
Pedir e dar informações sobre identificação 

pessoal; formular perguntas e respostas sobre 

assuntos que lhe são familiares; fazer sugestões 

e convites simples; interagir de forma simples; 

participar numa conversa simples sobre temas 

básicos e factuais para satisfazer necessidades 

imediatas. 
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Pedir e dar informações sobre identificação 

pessoal; formular perguntas e respostas sobre 

assuntos que lhe são familiares; fazer 

sugestões e convites simples; interagir de 

forma simples; participar numa conversa 

simples sobre temas básicos e factuais para 

satisfazer necessidades imediatas. 

 
N

ív
el

 I
n

te
rm
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io

 

 
Pedir e dar informações sobre identificação 

pessoal; formular perguntas e respostas sobre 

assuntos que lhe são familiares; fazer 

sugestões e convites simples; interagir de 

forma simples; participar numa conversa 

simples sobre temas básicos e factuais para 

satisfazer necessidades imediatas. 
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Preencher um formulário (online ou em formato 

papel) simples com informação pessoal e 

preferências pessoais básicas; pedir e dar 

informação pessoal de forma simples; pedir e dar 

informação sobre gostos e preferências de uma 

forma simples; responder a um email, chat ou 

mensagem de forma simples. 

 
Preencher um formulário (online ou em 

formato papel) simples com informação 

pessoal e preferências pessoais básicas; pedir e 

dar  informação  pessoal  de  forma  simples; 

pedir e dar informação sobre gostos e 

preferências de uma forma simples; 

responder a um email, chat ou mensagem de 

forma simples. 

 
Preencher um formulário (online ou em 

formato papel) simples com informação 

pessoal e preferências pessoais básicas; pedir e 

dar informação pessoal de forma simples; pedir 

e dar informação sobre gostos e preferências de 

uma  forma  simples;  responder  a  um  email, 

chat ou mensagem de forma simples. 

P
ro

d
u

çã
o

 

o
ra

l 

. 

Articular sons da língua inglesa não existentes 

na língua materna; pronunciar, com correção, 

expressões e frases familiares; exprimir gostos e 

preferências pessoais, utilizando frases simples; 

descrever aspetos simples do seu dia a dia, 

utilizando frases simples; fazer descrições 

simples de um objeto ou imagem, utilizando 

expressões comuns; falar/fazer apresentações 

sobre alguns temas trabalhados previamente. 

. 

Articular sons da língua inglesa não 

existentes na língua materna; pronunciar, 

com correção, expressões e frases familiares; 

exprimir gostos e preferências pessoais, 

utilizando frases simples; descrever aspetos 

simples do seu dia a dia, utilizando frases 

simples; fazer descrições simples de um 

objeto ou imagem, utilizando expressões 

comuns; falar/fazer apresentações sobre 

alguns temas trabalhados previamente. 

. 

Articular sons da língua inglesa não 

existentes na língua materna; pronunciar, 

com correção, expressões e frases familiares; 

exprimir gostos e preferências pessoais, 

utilizando frases simples; descrever aspetos 

simples do seu dia a dia, utilizando frases 

simples; fazer descrições simples de um objeto 

ou imagem, utilizando expressões comuns; 

falar/fazer apresentações sobre alguns temas 

trabalhados previamente. 
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Descrever-se a si e à família; redigir mensagens 

e notas pessoais; redigir postais e convites; 

escrever sobre as suas preferências, utilizando 

expressões e frases simples, justificando-as 

usando o conector because; descrever uma 

imagem usando there is/there are. 

 
Descrever-se a si e à família; redigir 

mensagens e notas pessoais; redigir postais e 

convites; escrever sobre as suas preferências, 

utilizando expressões e frases simples, 

justificando-as usando o conector because; 

descrever uma imagem usando there is/there 

are. 

 
Descrever-se a si e à família; redigir 

mensagens e notas pessoais; redigir postais e 

convites; escrever sobre as suas preferências, 

utilizando expressões e frases simples, 

justificando-as usando o conector because; 

descrever uma imagem usando there is/there 

are. 
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Reconhecer realidades interculturais distintas 

Reconhecer elementos constitutivos da sua 

própria cultura e da(s) cultura(s) de língua 

estrangeira: diferentes aspetos de si próprio, 

identificar pessoas, lugares e aspetos que são 

importantes para si e para a sua cultura; 

identificar    espaços    de    realidades    culturais 

diferentes (a comunidade dos outros); localizar 

no mapa alguns países de expressão inglesa; 

associar capitais e algumas cidades desses 

países estudados; reconhecer aspetos culturais de 

países de expressão inglesa, tais como bandeiras 

e símbolos nacionais. 

 
Sugestão de tópicos a serem trabalhados 

Elementos da família real britânica; peças de 

vestuário; rotinas diárias e diferentes tipos de 

alimentos; festividades. 
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Reconhecer realidades interculturais 

distintas 

Reconhecer elementos constitutivos da sua 

própria cultura e da(s) cultura(s) de língua 

estrangeira: diferentes aspetos de si próprio, 

identificar pessoas, lugares e aspetos que são 

importantes para si e para a sua cultura; 

identificar  espaços  de  realidades  culturais 

diferentes    (a    comunidade    dos    outros); 

localizar no mapa alguns países de expressão 

inglesa; associar capitais e algumas cidades 

desses países estudados; reconhecer aspetos 

culturais de países de expressão inglesa, tais 

como bandeiras e símbolos nacionais. 

 
Sugestão de tópicos a serem trabalhados 

Elementos da família real britânica; peças de 

vestuário; rotinas diárias e diferentes tipos 

de alimentos; festividades. 
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Reconhecer realidades interculturais distintas 

Reconhecer elementos constitutivos da sua 

própria cultura e da(s) cultura(s) de língua 

estrangeira: diferentes aspetos de si próprio, 

identificar pessoas, lugares e aspetos que são 

importantes para si e para a sua cultura; 

identificar espaços de realidades culturais 

diferentes     (a     comunidade    dos     outros); 

localizar no mapa alguns países de expressão 

inglesa; associar capitais e algumas cidades 

desses países estudados; reconhecer aspetos 

culturais de países de expressão inglesa, tais 

como bandeiras e símbolos nacionais. 

 
Sugestão de tópicos a serem trabalhados 

Elementos da família real britânica; peças de 

vestuário; rotinas diárias e diferentes tipos de 

alimentos; festividades. 
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Comunicar eficazmente em contexto 

Valorizar o uso da língua como instrumento de 

comunicação e de resolução de problemas, dentro 

e fora da sala de aula; reformular a sua 

capacidade de comunicar, usando a linguagem 

corporal, tais como gestos e mímica, para ajudar 

a transmitir mensagens ao outro; preparar, 

repetir e memorizar uma apresentação oral como 

forma de ganhar confiança; apresentar uma 

atividade Show & Tell à turma ou a outros 

elementos       da       comunidade       educativa, 

respondendo a perguntas simples colocadas 

sobre o tema abordado. 

 

Comunicar eficazmente em contexto 

Valorizar o uso da língua como instrumento 

de comunicação e de resolução de problemas, 

dentro e fora da sala de aula; reformular a 

sua   capacidade   de   comunicar,   usando   a 

linguagem corporal, tais como gestos e 

mímica, para  ajudar a transmitir 

mensagens ao outro; preparar, repetir e 

memorizar uma apresentação oral como 

forma de ganhar confiança; apresentar uma 

atividade Show & Tell à turma ou a outros 

elementos  da comunidade  educativa, 

respondendo a perguntas simples colocadas 

sobre o tema abordado. 

 

Comunicar eficazmente em contexto 

Valorizar o uso da língua como instrumento 

de comunicação e de resolução de problemas, 

dentro e fora da sala de aula; reformular a sua 

capacidade de comunicar, usando a 

linguagem corporal, tais como gestos e 

mímica, para ajudar a transmitir mensagens 

ao outro; preparar, repetir e memorizar uma 

apresentação oral como forma de ganhar 

confiança; apresentar uma atividade Show & 

Tell à turma ou a outros elementos da 

comunidade educativa, respondendo a 

perguntas simples colocadas sobre o tema 

abordado. 



  Trabalhar e colaborar  em pares e pequenos 

grupos   Participar   em   atividades   de   pares   e 

grupos, revelando atitudes como, por exemplo, 

saber esperar a sua vez, ouvir os outros e refletir 

criticamente sobre o que foi dito, apresentando 

razões para justificar as suas conclusões; 

entender e seguir instruções breves; fazer 

sugestões e convites simples; demonstrar 

atitudes de inteligência emocional, utilizando 

expressões para cumprimentar, agradecer e 

despedir-se; diferenciar as formas de tratamento 

a utilizar com os colegas e com o professor; 

convidar outros a contribuir para a realização de 

tarefas elementares, usando expressões curtas e 

simples; planear, organizar e apresentar uma 

tarefa de pares ou um trabalho de grupo. 
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Trabalhar e colaborar em pares e pequenos 

grupos Participar em atividades de pares e 

grupos, revelando atitudes como, por exemplo: 

saber esperar a sua vez, ouvir ativamente os 

outros e refletir criticamente sobre o que foi 

dito, dando razões para justificar as suas 

conclusões; formular perguntas e dar 

respostas; demonstrar atitudes de 

inteligência emocional, utilizando expressões 

para exprimir sentimentos de agrado e 

desagrado    e    indicar    concordância    e/ou 

discordância; colaborar em tarefas 

elementares, pedindo e fazendo sugestões 

simples; planear, organizar, dar conselhos, 

utilizando estruturas simples e apresentar 

uma tarefa de pares ou um trabalho de 

grupo. 
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Trabalhar e colaborar em pares e pequenos 

grupos  Participar  em  atividades  de  pares  e 

grupos, revelando atitudes como, por exemplo: 

saber esperar a sua vez, ouvir ativamente os 

outros e refletir criticamente sobre o que foi 

dito, dando razões para justificar as suas 

conclusões; formular perguntas e dar 

respostas; demonstrar atitudes de inteligência 

emocional, utilizando expressões para exprimir 

sentimentos de agrado e desagrado e indicar 

concordância e/ou discordância; colaborar em 

tarefas    elementares,    pedindo    e    fazendo 

sugestões simples; planear, organizar, dar 

conselhos,   utilizando   estruturas   simples   e 

apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho 

de grupo. 

 Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e 

aceder ao saber em contexto 

Comunicar com outros a uma escala local, 

nacional e internacional, recorrendo a aplicações 

tecnológicas para produção e comunicação 

online; contribuir para projetos e tarefas de 

grupo   interdisciplinares   que  se  apliquem  ao 

contexto, a experiências reais e quotidianas do 

aluno; participar num WebQuest e aceder ao 

saber, recorrendo a aplicações informáticas 

online. 

 

Utilizar a  literacia tecnológica para 

comunicar e aceder ao saber em contexto 

Comunicar com outros a uma escala local, 

nacional e internacional, recorrendo a 

aplicações tecnológicas para produção e 

comunicação online; contribuir para projetos 

e tarefas de grupo interdisciplinares que se 

apliquem  ao  contexto,  a  experiências  reais  e 

quotidianas do aluno; participar num 

WebQuest e aceder ao saber, recorrendo a 

aplicações informáticas online. 

 

Utilizar a  literacia  tecnológica  para 

comunicar e aceder ao saber em contexto 

Comunicar com outros a uma escala local, 

nacional e internacional, recorrendo a 

aplicações  tecnológicas para  produção e 

comunicação online; contribuir para projetos e 

tarefas de grupo interdisciplinares que se 

apliquem  ao  contexto,  a  experiências  reais  e 

quotidianas  do aluno;   participar num 

WebQuest e aceder ao saber, recorrendo a 

aplicações informáticas online. 

 Pensar criticamente 

Seguir um raciocínio bem estruturado e 

fundamentado e apresentar o seu próprio 

raciocínio  ao/s  outro/s,  utilizando  factos  para 

justificar as suas opiniões; refletir criticamente 

sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas 

simples que desenvolvam a curiosidade; deduzir 

o significado de palavras e expressões 

desconhecidas simples acompanhadas de 

imagens. 

 

Pensar criticamente 

Reunir e associar informação para realizar 

tarefas e trabalhos ou aprofundar interesses 

pessoais; desenvolver a autonomia intelectual 

de forma a adotar uma atitude mais 

independente perante novas aprendizagens. 

 

Pensar criticamente 

Reunir e associar informação para realizar 

tarefas e trabalhos ou aprofundar interesses 

pessoais; desenvolver a autonomia intelectual 

de forma a adotar uma atitude mais 

independente perante novas aprendizagens. 



  Relacionar conhecimentos de forma a 

desenvolver a criatividade em contexto. 

Realizar trabalhos criativos e produzir a 

linguagem necessária para apresentar os 

mesmos ao professor/aos colegas; realizar 

atividades para desenvolver a literacia, tais como 

trabalhar a rima, a sinonímia e a antonímia; 

desenvolver e participar em projetos e atividades 

interdisciplinares. 
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Relacionar  conhecimentos  de   forma  a 

desenvolver a criatividade em contexto 

Demonstrar uma atitude resiliente e assumir 

riscos de forma a realizar novos trabalhos 

criativos,  produzindo   a   linguagem 

necessária para apresentar os mesmos ao 

professor/aos   colegas,  mesmo   que  isto 

implique realizar  a  tarefa  em várias 

tentativas;  cantar,  reproduzir    rimas e 

lengalengas;    participar  em  atividades 

dramáticas e de role-play; ler e reproduzir 

histórias;   realizar    atividades  para 

desenvolver a literacia, como trabalhar a 

rima, a sinonímia e antonímia; desenvolver 

e participar   em projetos   e  atividades 

interdisciplinares. 
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Relacionar  conhecimentos de  forma a 

desenvolver a criatividade em contexto 

Demonstrar uma atitude resiliente e assumir 

riscos de forma a realizar novos trabalhos 

criativos, produzindo a linguagem necessária 

para apresentar os mesmos ao professor/aos 

colegas,  mesmo  que  isto  implique  realizar  a 

tarefa em várias tentativas; cantar, reproduzir 

rimas e lengalengas; participar em atividades 

dramáticas e de role-play; ler e reproduzir 

histórias; realizar atividades para desenvolver 

a literacia,   como  trabalhar a  rima, a 

sinonímia e  antonímia; desenvolver e 

participar em  projetos e  atividades 

interdisciplinares. 

 Desenvolver o aprender a aprender em contexto de 

sala de aula e aprender a regular o processo de 

aprendizagem 

Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem 

comuns e individuais; controlar as suas 

aprendizagens, registando as experiências mais 

relevantes; saber procurar palavras por áreas 

temáticas; utilizar os seus conhecimentos 

prévios da língua e a experiência pessoal para 

fazer previsões de sentido e comunicar de forma 

simples em Inglês; participar numa reflexão no 

final da aula para identificar atividades 

associadas aos objetivos de aprendizagem e o 

cumprimento dos mesmos; realizar atividades 

simples de auto e heteroavaliação: portefólios, 

diários e grelhas de progressão de aprendizagem. 

 

Desenvolver o aprender a aprender em 

contexto de sala de aula e aprender a regular 

o processo de aprendizagem Discutir e 

selecionar objetivos de aprendizagem comuns 

e individuais; desenvolver uma atitude 

ativa, autónoma e perseverante perante a 

própria aprendizagem; monitorizar/avaliar 

progressos e dificuldades na língua inglesa; 

selecionar estratégias eficazes para superar 

dificuldades e consolidar aprendizagens; 

utilizar dicionários bilingues simples 

(online e em papel); utilizar os seus 

conhecimentos prévios da língua e a sua 

experiência pessoal para fazer previsões 

pertinentes e comunicar de forma simples em 

Inglês; participar numa reflexão e discussão 

no final da aula para identificar atividades 

associadas aos objetivos de aprendizagem e 

ao cumprimento dos mesmos; reconhecer 

diferentes estratégias de aprendizagem; 

realizar atividades simples de auto e 

heteroavaliação: portefólios, diários e gráficos 

de progressão de aprendizagem. 

 

Desenvolver o aprender a aprender em contexto 

de sala de aula e aprender a regular o processo 

de aprendizagem Discutir e selecionar objetivos 

de aprendizagem comuns e individuais; 

desenvolver uma atitude ativa, autónoma e 

perseverante perante a própria aprendizagem; 

monitorizar/avaliar progressos e dificuldades 

na língua inglesa; selecionar estratégias 

eficazes para superar dificuldades e consolidar 

aprendizagens;  utilizar  dicionários  bilingues 

simples (online e em papel); utilizar os seus 

conhecimentos prévios da língua e a sua 

experiência pessoal para fazer previsões 

pertinentes e comunicar de forma simples em 

Inglês; participar numa reflexão e discussão no  

final  da  aula  para  identificar  atividades 

associadas aos objetivos de aprendizagem e ao 

cumprimento dos mesmos; reconhecer 

diferentes estratégias de aprendizagem; 

realizar atividades simples de auto e 

heteroavaliação: portefólios, diários e gráficos 

de progressão de aprendizagem. 

 
O Departamento de Línguas em 5 de setembro de 2022 



    AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALANDROAL 
Ano letivo 2022/23 

Departamento Curricular de Línguas 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Inglês – 

2.ºciclo – 6º Ano 
 
 

Domínio Cognitivo 

Domínios de referência Instrumentos de Avaliação Percentagem 

 

Compreensão Oral 

Expressão e interação oral 
(Listening and speaking) 

 

a – Atividades de oralidade: 
Compreensão oral; 

Expressão oral. 
 

 

 
b – Leitura e compreensão escrita 

 

 

 

 
C – Produção escrita: 

Escrita criativa e textos de opinião 
 

 
d- Fichas de gramática e vocabulário 

 

 
10% 
10% 

 

Compreensão escrita (Reading) 

 

15% 

 

 
Expressão e interação escrita (Writing) 

 

 

15% 

Reflexão sobre a língua (Lexis and Grammar) 
 

20% 

 70% 

Domínio Socioafetivo 

Parâmetros Instrumentos de Avaliação Percentagem 

 

✓ Interesse /Empenho (cumprimento das 

tarefas escolares e participação nas atividades 

 

 

 

 

 

 
Observação direta 

 

 
8% 

 

 

 
8% 

 

 
10% 

 
4% 

 
 

 

30% 

 
✓ Organização / Responsabilidade (material, 

trabalhos de casa, assiduidade e pontualidade) 

✓ Comportamento na sala de aula 
(cumprimento das regras da sala de aula) 

✓ Educação para a Cidadania (espírito crítico e 

Criativo, solidariedade e cooperação) 



 

• A avaliação das aprendizagens compreende as modalidades de avaliação: diagnóstica, formativa e 

sumativa. 

• A avaliação diagnóstica responde à necessidade de obtenção de elementos para a fundamentação 

do processo de ensino e de aprendizagem. Realiza-se sempre que seja considerado oportuno, e 

expressa-se de forma qualitativa. 

• A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação. Deverá privilegiar: a) A regulação do 

ensino e das aprendizagens, através da recolha de informação que permita conhecer a forma como 

se ensina e como se aprende; b) O caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua 

adaptação aos contextos em que ocorrem; c) A diversidade das formas de recolha de informação, 

através da utilização de diferentes técnicas e instrumentos de avaliação, adequando- os às 

finalidades que lhes presidem. 

• A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos 

alunos. Ocorre no final de cada um dos períodos de cada ano de escolaridade, e expressa-se de 

forma quantitativa na escala de níveis de 1 a 5 para o 3.º ciclo. 

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO 
 

PERCENTAGENS CLASSIFICAÇÃO 

0% - 49% Insuficiente 

50% - 69% Suficiente 

70% - 89% Bom 

90% - 100% Muito Bom 



Perfil de aprendizagens específicas - Inglês - 2º Ciclo 

6º Ano 

No final do 2º ciclo o aluno deve ficar capaz de: 

 
 PERFIS DE APRENDIZAGEM 

Níveis 5 4 3 2 1 

 
 
 
 
Domínios 

Muito Bom 

Desempenho Muito Bom relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos para este domínio: 

Bom Suficiente 

Desempenho Suficiente relativamente 

aos conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos para este domínio: 

Insufici- 

ente 

Muito Insuficiente 

Desempenho Muito Insuficiente 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para este 

domínio: 

Áreas 

Temáticas 
Serviços públicos; passatempos e interesses; férias e viagens; família e amigos; rotinas; escola; meios de transporte; tipos de habitação; descrição de pessoas; 

descrição de acontecimentos e atividades; (re)contar uma pequena história. 
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Compreender discursos muito simples 
 

N
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 I
n

te
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Compreender discursos muito simples 

 
N
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n
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Compreender discursos muito simples 

articulados de forma clara e pausada; seguir articulados de forma clara e pausada; seguir articulados de forma clara e pausada; seguir 

conversas sobre assuntos que lhe são familiares; conversas sobre assuntos que lhe são conversas sobre assuntos que lhe são 

compreender os acontecimentos principais de familiares; compreender os acontecimentos familiares; compreender os acontecimentos 

uma história/notícia, contada de forma clara e principais de uma história/notícia, contada principais de uma história/notícia, contada de 

pausada; identificar o contexto do discurso, a de forma clara e pausada; identificar o forma clara e pausada; identificar o contexto 

ideia principal e informações simples. contexto do discurso, a ideia principal e do discurso, a ideia principal e informações 

 informações simples. simples. 
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p
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sã
o

 E
sc

ri
ta

 

 

Compreender textos simples com vocabulário 

 

Compreender textos simples com vocabulário 

 

Compreender textos simples com vocabulário 

limitado; identificar a ideia principal e a limitado; identificar a ideia principal e a limitado; identificar a ideia principal e a 

informação essencial em textos diversificados; informação essencial em textos informação essencial em textos diversificados; 

desenvolver a literacia, compreendendo textos de diversificados; desenvolver a literacia, desenvolver a literacia, compreendendo textos 

leitura extensiva com vocabulário familiar. compreendendo textos de leitura extensiva de leitura extensiva com vocabulário familiar 

 com vocabulário familiar  
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Adequar a forma de tratamento ao interlocutor e 
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Adequar a forma de tratamento ao 

 
N
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n
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Adequar a forma de tratamento ao 

ao contexto em situações de role play; responder interlocutor e ao contexto em situações de role interlocutor e ao contexto em situações de role 

a perguntas diretas com apoio; participar numa play; responder a perguntas diretas com play; responder a perguntas diretas com apoio; 

conversa curta sobre situações de rotina que lhe apoio; participar numa conversa curta sobre participar numa conversa curta sobre situações 

são familiares, de necessidade imediata e do seu situações de rotina que lhe são familiares, de de rotina que lhe são familiares, de 

interesse; comunicar uma tarefa simples; trocar necessidade imediata e do seu interesse; necessidade   imediata   e   do   seu   interesse; 

opiniões e comparar lugares, objetos e pessoas, comunicar uma tarefa simples; trocar comunicar uma tarefa simples; trocar opiniões 

usando uma linguagem simples. opiniões e comparar lugares, objetos e pessoas, e comparar lugares, objetos e pessoas, usando 

 usando uma linguagem simples uma linguagem simples 

In
te

ra
ç
ão

 e
s
c
ri

ta
 

 
Preencher um formulário (online) ou em 

 
Preencher um formulário (online) ou em 

 
Preencher um formulário (online) ou em 

formato papel simples, com informação pessoal e formato   papel   simples,   com   informação formato papel simples, com informação pessoal 

sobre áreas de interesse básicas; pedir e dar pessoal e sobre áreas de interesse básicas; e sobre áreas de interesse básicas; pedir e dar 

informação sobre gostos e preferências de uma pedir e dar informação sobre gostos e informação sobre gostos e preferências de uma 

forma simples; redigir e responder a posts/tweets preferências de uma forma simples; redigir e forma simples; redigir e responder a 

curtos com frases curtas sobre passatempos, responder  a  posts/tweets  curtos  com  frases posts/tweets curtos com frases curtas sobre 

gostos e preferências; responder a um email, chat curtas sobre passatempos, gostos e passatempos, gostos e preferências; responder a 

ou mensagem de forma simples. preferências; responder a um email, chat ou um email, chat ou mensagem de forma 

 mensagem de forma simples. simples. 
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Falar sobre os temas explorados: lojas, serviços 

 
Falar sobre os temas explorados: lojas, 

 
Falar sobre os temas explorados: lojas, serviços 

públicos, tempos livres, viagens, família e serviços públicos, tempos livres, viagens, públicos, tempos livres, viagens, família e 

amigos, rotinas, escola, meios de transporte, família e amigos, rotinas, escola, meios de amigos, rotinas, escola, meios de transporte, 

tipos de habitação, descrever pessoas, lugares, transporte, tipos de habitação, descrever tipos de habitação, descrever pessoas, lugares, 

acontecimentos e atividades com apoio de pessoas, lugares, acontecimentos e atividades acontecimentos e atividades com apoio de 

imagens; (re)contar uma pequena história, com apoio de imagens; (re)contar uma imagens; (re)contar uma pequena história, 

sequenciando os acontecimentos, de forma pequena história, sequenciando os sequenciando os acontecimentos, de forma 

simples. acontecimentos, de forma simples. simples. 
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Escrever um pequeno texto descritivo sobre a sua 

 
Escrever um pequeno texto descritivo sobre a 

 
Escrever um pequeno texto descritivo sobre a 

rotina diária, a escola, acontecimentos, com a sua rotina diária, a escola, acontecimentos, sua rotina diária, a escola, acontecimentos, 

ajuda de tópicos ou imagens; escrever notas e com a ajuda de tópicos ou imagens; escrever com a ajuda de tópicos ou imagens; escrever 

mensagens curtas e simples sobre assuntos de notas e mensagens curtas e simples sobre notas e mensagens curtas e simples sobre 

necessidade imediata; expressar opinião sobre os assuntos de necessidade imediata; expressar assuntos de necessidade imediata; expressar 

seus interesses, utilizando expressões e frases opinião sobre os seus interesses, utilizando opinião sobre os seus interesses, utilizando 

simples do dia a dia. expressões e frases simples do dia a dia. expressões e frases simples do dia a dia. 
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Reconhecer realidades interculturais distintas 

Conhecer o seu meio e o dos outros para 

identificar a diversidade cultural em universos 

diferenciados; descrever diferentes elementos da 

sua cultura, identidade e língua por oposição à 

cultura anglo-saxónica e à língua inglesa; 

comparar os espaços à sua volta com espaços de 

realidades  culturais diferentes; identificar 

exemplos concretos de atitudes de tolerância e 

respeito intercultural;  reconhecer  algumas 

diferenças entre as relações interculturais. 

 
Sugestão de tópicos a serem trabalhados 

Comparar diferentes rotinas diárias, meios de 

transporte e tipos de  habitação;  associar 

nacionalidades   a  países; identificar 

monumentos,  figuras históricas,  algumas 

figuras públicas; festividades. 
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Reconhecer realidades interculturais 

distintas 

Conhecer o seu meio e o dos outros para 

identificar    a    diversidade    cultural    em 

universos diferenciados; descrever diferentes 

elementos da sua cultura, identidade e 

língua por oposição à cultura anglo-saxónica 

e à língua inglesa; comparar os espaços à 

sua volta com espaços de realidades culturais 

diferentes; identificar exemplos concretos de 

atitudes de tolerância e respeito intercultural; 

reconhecer algumas diferenças entre as 

relações interculturais. 

 
Sugestão de tópicos a serem trabalhados 

Comparar diferentes rotinas diárias, meios 

de transporte e tipos de habitação; associar 

nacionalidades a países; identificar 

monumentos, figuras históricas, algumas 

figuras públicas; festividades. 
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Reconhecer realidades interculturais distintas 

Conhecer o seu meio e o dos outros para 

identificar a diversidade cultural em 

universos diferenciados; descrever diferentes 

elementos da sua cultura, identidade e língua 

por oposição à cultura anglo-saxónica e à 

língua inglesa; comparar os espaços à sua 

volta com espaços de realidades culturais 

diferentes; identificar exemplos concretos de 

atitudes de tolerância e respeito intercultural; 

reconhecer algumas diferenças entre as 

relações interculturais. 

 
Sugestão de tópicos a serem trabalhados 

Comparar diferentes rotinas diárias, meios de 

transporte e tipos de habitação; associar 

nacionalidades a países; identificar 

monumentos, figuras históricas, algumas 

figuras públicas; festividades. 

C
o

m
p

e
tê

n
ci

a
 E

st
ra

té
g

ic
a
 

  

Comunicar eficazmente em contexto 

Reconhecer diferentes estratégias de 

comunicação nas fases de planificação, 

realização e avaliação das atividades 

comunicativas; preparar, repetir, memorizar 

uma apresentação oral; apresentar uma 

atividade de Show & Tell, com confiança e 

segurança, à turma e a outros elementos da 

comunidade educativa, respondendo a 

perguntas colocadas sobre o tema abordado. 

 

Comunicar eficazmente em contexto 

Reconhecer  diferentes estratégias de 

comunicação nas fases de planificação, 

realização e   avaliação das atividades 

comunicativas; preparar, repetir, memorizar 

uma apresentação oral; apresentar uma 

atividade de Show & Tell, com confiança e 

segurança, à turma e a outros elementos da 

comunidade   educativa, respondendo  a 

perguntas colocadas sobre o tema abordado. 

 

Comunicar eficazmente em contexto 

Reconhecer  diferentes estratégias  de 

comunicação  nas fases de planificação, 

realização e   avaliação   das  atividades 

comunicativas; preparar, repetir, memorizar 

uma apresentação  oral; apresentar uma 

atividade de Show & Tell, com confiança e 

segurança, à turma e a outros elementos da 

comunidade   educativa,  respondendo   a 

perguntas colocadas sobre o tema abordado. 



   

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos 

grupos   Participar   em   atividades   de   pares   e 

grupos, revelando atitudes como, por exemplo: 

saber esperar a sua vez, ouvir ativamente os 

outros e refletir criticamente sobre o que foi dito, 

dando razões para justificar as suas conclusões; 

formular perguntas e dar respostas; demonstrar 

atitudes de inteligência emocional, utilizando 

expressões para exprimir sentimentos de agrado e 

desagrado e indicar concordância e/ou 

discordância; colaborar em tarefas elementares, 

pedindo e fazendo sugestões simples; planear, 

organizar, dar conselhos, utilizando estruturas 

simples e apresentar uma tarefa de pares ou um 

trabalho de grupo. 
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Trabalhar e colaborar em pares e pequenos 

grupos Participar em atividades de pares e 

grupos, revelando atitudes como, por exemplo: 

saber esperar a sua vez, ouvir ativamente os 

outros e refletir criticamente sobre o que foi 

dito, dando razões para justificar as suas 

conclusões; formular perguntas e dar 

respostas; demonstrar atitudes de 

inteligência emocional, utilizando expressões 

para exprimir sentimentos de agrado e 

desagrado    e    indicar    concordância    e/ou 

discordância; colaborar em tarefas 

elementares, pedindo e fazendo sugestões 

simples; planear, organizar, dar conselhos, 

utilizando estruturas simples e apresentar 

uma tarefa de pares ou um trabalho de 

grupo. 

 
N
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Trabalhar e colaborar em pares e pequenos 

grupos  Participar  em  atividades  de  pares  e 

grupos, revelando atitudes como, por exemplo: 

saber esperar a sua vez, ouvir ativamente os 

outros e refletir criticamente sobre o que foi 

dito, dando razões para justificar as suas 

conclusões; formular perguntas e dar 

respostas; demonstrar atitudes de inteligência 

emocional, utilizando expressões para exprimir 

sentimentos de agrado e desagrado e indicar 

concordância e/ou discordância; colaborar em 

tarefas    elementares,    pedindo    e    fazendo 

sugestões simples; planear, organizar, dar 

conselhos, utilizando estruturas simples e 

apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho 

de grupo. 

  

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e 

aceder ao saber em contexto 

Comunicar com outros a uma escala local, 

nacional e internacional, recorrendo a aplicações 

tecnológicas para produção e comunicação 

online; contribuir para projetos e tarefas de 

grupo   interdisciplinares   que  se  apliquem  ao 

contexto, a experiências reais e quotidianas do 

aluno; participar num WebQuest e aceder ao 

saber, recorrendo a aplicações informáticas 

online. 

 

Utilizar a  literacia tecnológica para 

comunicar e aceder ao saber em contexto 

Comunicar com outros a uma escala local, 

nacional e internacional, recorrendo a 

aplicações tecnológicas para produção e 

comunicação online; contribuir para projetos 

e tarefas de grupo interdisciplinares que se 

apliquem  ao  contexto,  a  experiências  reais  e 

quotidianas do aluno; participar num 

WebQuest e aceder ao saber, recorrendo a 

aplicações informáticas online. 

 

Utilizar a  literacia  tecnológica  para 

comunicar e aceder ao saber em contexto 

Comunicar com outros a uma escala local, 

nacional e internacional, recorrendo a 

aplicações  tecnológicas para  produção e 

comunicação online; contribuir para projetos e 

tarefas de grupo interdisciplinares que se 

apliquem  ao  contexto,  a  experiências  reais  e 

quotidianas  do aluno;   participar num 

WebQuest e aceder ao saber, recorrendo a 

aplicações informáticas online. 

  

Pensar criticamente 

Reunir e associar informação para realizar 

tarefas e trabalhos ou aprofundar interesses 

pessoais; desenvolver a autonomia intelectual de 

forma a adotar uma atitude mais independente 

perante novas aprendizagens. 

 

Pensar criticamente 

Reunir e associar informação para realizar 

tarefas e trabalhos ou aprofundar interesses 

pessoais; desenvolver a autonomia intelectual 

de forma a adotar uma atitude mais 

independente perante novas aprendizagens. 

 

Pensar criticamente 

Reunir e associar informação para realizar 

tarefas e trabalhos ou aprofundar interesses 

pessoais; desenvolver a autonomia intelectual 

de forma a adotar uma atitude mais 

independente perante novas aprendizagens. 



   

Relacionar conhecimentos de forma a 

desenvolver a criatividade em contexto 

Demonstrar uma atitude resiliente e assumir 

riscos de forma a realizar novos trabalhos 

criativos,  produzindo  a  linguagem  necessária 

para apresentar os mesmos ao professor/aos 

colegas,  mesmo  que  isto  implique  realizar  a 

tarefa em várias tentativas; cantar, reproduzir 

rimas e lengalengas; participar em atividades 

dramáticas e de role-play; ler e reproduzir 

histórias; realizar atividades para desenvolver a 

literacia, como trabalhar a rima, a sinonímia e 

antonímia; desenvolver e participar em projetos e 

atividades interdisciplinares. 
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Relacionar  conhecimentos  de   forma  a 

desenvolver a criatividade em contexto 

Demonstrar uma atitude resiliente e assumir 

riscos de forma a realizar novos trabalhos 

criativos,  produzindo   a   linguagem 

necessária para apresentar os mesmos ao 

professor/aos   colegas,  mesmo   que  isto 

implique realizar  a  tarefa  em várias 

tentativas;  cantar,  reproduzir    rimas e 

lengalengas;    participar  em  atividades 

dramáticas e de role-play; ler e reproduzir 

histórias;   realizar    atividades  para 

desenvolver a literacia, como trabalhar a 

rima, a sinonímia e antonímia; desenvolver 

e participar   em projetos   e  atividades 

interdisciplinares. 

 
N

ív
e
l 

In
te

rm
é
d

io
 

 

Relacionar  conhecimentos de  forma a 

desenvolver a criatividade em contexto 

Demonstrar uma atitude resiliente e assumir 

riscos de forma a realizar novos trabalhos 

criativos, produzindo a linguagem necessária 

para apresentar os mesmos ao professor/aos 

colegas,  mesmo  que  isto  implique  realizar  a 

tarefa em várias tentativas; cantar, reproduzir 

rimas e lengalengas; participar em atividades 

dramáticas e de role-play; ler e reproduzir 

histórias; realizar atividades para desenvolver 

a literacia,   como  trabalhar a  rima, a 

sinonímia e  antonímia; desenvolver e 

participar em  projetos e  atividades 

interdisciplinares. 

  

Desenvolver o aprender a aprender em contexto de 

sala de aula e aprender a regular o processo de 

aprendizagem Discutir e selecionar objetivos de 

aprendizagem comuns e individuais; 

desenvolver uma atitude ativa, autónoma e 

perseverante perante a própria aprendizagem; 

monitorizar/avaliar progressos e dificuldades 

na língua inglesa; selecionar estratégias 

eficazes  para  superar  dificuldades  e  consolidar 

aprendizagens; utilizar dicionários bilingues 

simples (online e em papel); utilizar os seus 

conhecimentos prévios da língua e a sua 

experiência pessoal para fazer previsões 

pertinentes e comunicar de forma simples em 

Inglês; participar numa reflexão e discussão no 

final   da   aula   para   identificar   atividades 

associadas aos objetivos de aprendizagem e ao 

cumprimento dos mesmos; reconhecer diferentes 

estratégias de aprendizagem; realizar 

atividades simples de auto e heteroavaliação: 

portefólios, diários e gráficos de progressão de 

aprendizagem. 

 

Desenvolver o aprender a aprender em 

contexto de sala de aula e aprender a regular 

o processo de aprendizagem Discutir e 

selecionar objetivos de aprendizagem comuns 

e individuais; desenvolver uma atitude 

ativa, autónoma e perseverante perante a 

própria aprendizagem; monitorizar/avaliar 

progressos e dificuldades na língua inglesa; 

selecionar estratégias eficazes para superar 

dificuldades e consolidar aprendizagens; 

utilizar dicionários bilingues simples 

(online e em papel); utilizar os seus 

conhecimentos prévios da língua e a sua 

experiência pessoal para fazer previsões 

pertinentes e comunicar de forma simples em 

Inglês; participar numa reflexão e discussão 

no final da aula para identificar atividades 

associadas aos objetivos de aprendizagem e 

ao cumprimento dos mesmos; reconhecer 

diferentes estratégias de aprendizagem; 

realizar atividades simples de auto e 

heteroavaliação: portefólios, diários e gráficos 

de progressão de aprendizagem. 

 

Desenvolver o aprender a aprender em contexto 

de sala de aula e aprender a regular o processo 

de aprendizagem Discutir e selecionar objetivos 

de aprendizagem comuns e individuais; 

desenvolver uma atitude ativa, autónoma e 

perseverante perante a própria aprendizagem; 

monitorizar/avaliar progressos e dificuldades 

na língua inglesa; selecionar estratégias 

eficazes para superar dificuldades e consolidar 

aprendizagens;  utilizar  dicionários  bilingues 

simples (online e em papel); utilizar os seus 

conhecimentos prévios da língua e a sua 

experiência pessoal para fazer previsões 

pertinentes e comunicar de forma simples em 

Inglês; participar numa reflexão e discussão no 

final da aula para identificar atividades 

associadas aos objetivos de aprendizagem e ao 

cumprimento dos mesmos; reconhecer 

diferentes estratégias de aprendizagem; 

realizar atividades simples de auto e 

heteroavaliação: portefólios, diários e gráficos 

de progressão de aprendizagem. 



 

 Desenvolver o aprender a aprender em contexto de 

sala de aula e aprender a regular o processo de 

aprendizagem 

Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem 

comuns e individuais; controlar as suas 

aprendizagens, registando as experiências mais 

relevantes; saber procurar palavras por áreas 

temáticas; utilizar os seus conhecimentos 

prévios da língua e a experiência pessoal para 

fazer previsões de sentido e comunicar de forma 

simples em Inglês; participar numa reflexão no 

final da aula para identificar atividades 

associadas aos objetivos de aprendizagem e o 

cumprimento dos mesmos; realizar atividades 

simples de auto e heteroavaliação: portefólios, 

diários e grelhas de progressão de aprendizagem. 

 

 

Desenvolver o aprender a aprender em 

contexto de sala de aula e aprender a regular 

o processo de aprendizagem Discutir e 

selecionar objetivos de aprendizagem comuns 

e individuais; desenvolver uma atitude 

ativa, autónoma e perseverante perante a 

própria aprendizagem; monitorizar/avaliar 

progressos e dificuldades na língua inglesa; 

selecionar estratégias eficazes para superar 

dificuldades e consolidar aprendizagens; 

utilizar dicionários bilingues simples 

(online e em papel); utilizar os seus 

conhecimentos prévios da língua e a sua 

experiência pessoal para fazer previsões 

pertinentes e comunicar de forma simples em 

Inglês; participar numa reflexão e discussão 

no final da aula para identificar atividades 

associadas aos objetivos de aprendizagem e 

ao cumprimento dos mesmos; reconhecer 

diferentes estratégias de aprendizagem; 

realizar atividades simples de auto e 

heteroavaliação: portefólios, diários e gráficos 

de progressão de aprendizagem. 

 

 

Desenvolver o aprender a aprender em contexto 

de sala de aula e aprender a regular o processo 

de aprendizagem Discutir e selecionar objetivos 

de aprendizagem comuns e individuais; 

desenvolver uma atitude ativa, autónoma e 

perseverante perante a própria aprendizagem; 

monitorizar/avaliar progressos e dificuldades 

na língua inglesa; selecionar estratégias 

eficazes para superar dificuldades e consolidar 

aprendizagens;  utilizar  dicionários  bilingues 

simples (online e em papel); utilizar os seus 

conhecimentos prévios da língua e a sua 

experiência pessoal para fazer previsões 

pertinentes e comunicar de forma simples em 

Inglês; participar numa reflexão e discussão no  

final  da  aula  para  identificar  atividades 

associadas aos objetivos de aprendizagem e ao 

cumprimento dos mesmos; reconhecer 

diferentes estratégias de aprendizagem; 

realizar atividades simples de auto e 

heteroavaliação: portefólios, diários e gráficos 

de progressão de aprendizagem. 

 
O Departamento de Línguas em 5 de setembro de 2022 



 
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALANDROAL 

Ano letivo 2022/2023 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Departamento Curricular de Línguas 
 

Disciplinas de Inglês                      7º Ano 

 
Domínio Cognitivo 

 
Domínios de Referência 

 
Instrumentos de Avaliação 

 
Percentagem 

Compreensão oral 

Expressão e interação oral 

 
 

Compreensão escrita 

 
 
 

Expressão e interação escrita 

 

 

 

Reflexão sobre a língua 

 

a – Atividades de oralidade:              
       - Compreensão oral; 
       - Expressão oral.                 
 
 
b – Leitura e compreensão escrita; 
       . 
 
 
c- Produção escrita: 
 Escrita criativa e textos de opinião. 
 
 
 
d – Fichas de gramática e vocabulário. 
 

10% 
10% 

 
 

 
 

15% 
 
 
 

15% 
 
 
 

20% 
_______ 

70 % 

 
Domínio Socioafetivo 

 
Parâmetros 

 
Instrumentos de Avaliação 

 
Percentagem 

 
o  Organização/responsabilidade 

(material, trabalhos de casa, 
assiduidade e pontualidade) 

 
o  Interesse /empenho (cumprimento das 

tarefas escolares e participação nas 
atividades) 

 
o  Cumprimento das regras de sala de 

aula (deveres dos alunos 
estabelecidos no Regulamento Interno 
e no Estatuto do Aluno) 

 
o  Educação para a cidadania (espírito 

crítico e criativo, solidariedade e 
cooperação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Observação direta 

 
8% 

 

 
8% 

 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

4% 
_________ 

30% 



 

 
 
 
 

Perfis de aprendizagens 
 

      Níveis 
 

Domínios 

5 
(Muito Bom) 

4 
(Bom) 

3 
(Suficiente) 

2 
(Insu-
fici-

ente) 

1 
(Muito Insuficiente) 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de 

escuta e regista-a por meio de técnicas diversas. 

Organizar a informação do texto e regista-a, por meio de técnicas 

diversas. 

Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos 
interlocutores. 
Preparar apresentações orais. 

Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades eatitudes previstos para este domínio: 
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de 

escuta e regista-a por meio de técnicas diversas. 

Organizar a informação do texto e regista-a, por meio de técnicas 

diversas. 

Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos 
interlocutores. 
Preparar apresentações orais. 

Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e 

regista-a por meio de técnicas diversas. 

Organizar a informação do texto e regista-a, por meio de técnicas 

diversas. 

Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos interlocutores. 
Preparar apresentações orais. 

Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Ler textos com características narrativas e expositivas, associados 

a finalidades lúdicas, estéticas e informativas.  

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

Analisar textos (entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta 

formal em diversos suportes). 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-

tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Ler textos com características narrativas e expositivas, associados 

a finalidades lúdicas, estéticas e informativas.  

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

Analisar textos (entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta 

formal em diversos suportes). 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

Ler textos com características narrativas e expositivas, associados a 

finalidades lúdicas, estéticas e informativas.  

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

Analisar textos (entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta formal 

em diversos suportes). 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 

finalidades e géneros textuais.  

Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua 

hierarquização.  

Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o 

género textual que convém à finalidade comunicativa.  

Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos que 
circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear 
da ação, o desenvolvimento e a conclusão, com recurso a vários 
conectores de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  
Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos 
e conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de 
diferentes pontos de vista. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-

tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 

finalidades e géneros textuais.  

Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua 

hierarquização.  

Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o 

género textual que convém à finalidade comunicativa.  

Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos 
que circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o 
desencadear da ação, o desenvolvimento e a conclusão, com 
recurso a vários conectores de tempo, de causa, de explicação e de 
contraste.  
Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos 
e conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de 
diferentes pontos de vista. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 
Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 

finalidades e géneros textuais.  

Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua hierarquização.  

Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género 

textual que convém à finalidade comunicativa.  

Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos que 
circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear da 
ação, o desenvolvimento e a conclusão, com recurso a vários conectores 
de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  
Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos e 
conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de diferentes 
pontos de vista. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

 
Identificar a classe das palavras: verbo principal e verbo auxiliar, 

advérbio, conjunção.  

Conjugar verbos regulares e irregulares. 

Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.  

Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e 

adjetivos.  

Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções 

sintáticas: sujeito, predicado; complemento (direto e indireto).  

Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com 

valor de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  

Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, 

radical e afixos), com diversas finalidades (deduzir significados, 

integrar na classe gramatical, formar famílias de palavras).  

Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade. 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-

tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Identificar a classe das palavras: verbo principal e verbo auxiliar, 

advérbio, conjunção.  

Conjugar verbos regulares e irregulares. 

Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.  

Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e 

adjetivos.  

Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções 

sintáticas: sujeito, predicado; complemento (direto e indireto).  

Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com 

valor de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  

Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, 

radical e afixos), com diversas finalidades (deduzir significados, 

integrar na classe gramatical, formar famílias de palavras).  

Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade. 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 
Identificar a classe das palavras: verbo principal e verbo auxiliar, 

advérbio, conjunção.  

Conjugar verbos regulares e irregulares. 

Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.  

Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e adjetivos.  

Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções 

sintáticas: sujeito, predicado; complemento (direto e indireto).  

Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com valor de 

tempo, de causa, de explicação e de contraste.  

Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, 

radical e afixos), com diversas finalidades (deduzir significados, 

integrar na classe gramatical, formar famílias de palavras).  

Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Departamento Curricular de Línguas 
 

Disciplinas de Inglês                      8º Ano 

 
Domínio Cognitivo 

 
Domínios de Referência 

 
Instrumentos de Avaliação 

 
Percentagem 

Compreensão oral 

Expressão e interação oral 

 
 

Compreensão escrita 

 
 
 

Expressão e interação escrita 

 

 

 

Reflexão sobre a língua 

 

a – Atividades de oralidade:              
       - Compreensão oral; 
       - Expressão oral.                 
 
 
b – Leitura e compreensão escrita; 
       . 
 
 
c- Produção escrita: 
 Escrita criativa e textos de opinião. 
 
 
 
d – Fichas de gramática e vocabulário. 
 

10% 
10% 

 
 

 
 

15% 
 
 
 

15% 
 
 
 

20% 
_______ 

70 % 

 
Domínio Socioafetivo 

 
Parâmetros 

 
Instrumentos de Avaliação 

 
Percentagem 

 
o  Organização/responsabilidade 

(material, trabalhos de casa, 
assiduidade e pontualidade) 

 
o  Interesse /empenho (cumprimento das 

tarefas escolares e participação nas 
atividades) 

 
o  Cumprimento das regras de sala de 

aula (deveres dos alunos 
estabelecidos no Regulamento Interno 
e no Estatuto do Aluno) 

 
o  Educação para a cidadania (espírito 

crítico e criativo, solidariedade e 
cooperação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Observação direta 

 
8% 

 

 
8% 

 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

4% 
_________ 

30% 



 

 
 
 
 

Perfis de aprendizagens 
 

      Níveis 
 

Domínios 

5 
(Muito Bom) 

4 
(Bom) 

3 
(Suficiente) 

2 
(Insu-
fici-

ente) 

1 
(Muito Insuficiente) 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de 

escuta e regista-a por meio de técnicas diversas. 

Organizar a informação do texto e regista-a, por meio de técnicas 

diversas. 

Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos 
interlocutores. 
Preparar apresentações orais. 

Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades eatitudes previstos para este domínio: 
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de 

escuta e regista-a por meio de técnicas diversas. 

Organizar a informação do texto e regista-a, por meio de técnicas 

diversas. 

Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos 
interlocutores. 
Preparar apresentações orais. 

Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e 

regista-a por meio de técnicas diversas. 

Organizar a informação do texto e regista-a, por meio de técnicas 

diversas. 

Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos interlocutores. 
Preparar apresentações orais. 

Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Ler textos com características narrativas e expositivas, associados 

a finalidades lúdicas, estéticas e informativas.  

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

Analisar textos (entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta 

formal em diversos suportes). 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-

tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Ler textos com características narrativas e expositivas, associados 

a finalidades lúdicas, estéticas e informativas.  

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

Analisar textos (entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta 

formal em diversos suportes). 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

Ler textos com características narrativas e expositivas, associados a 

finalidades lúdicas, estéticas e informativas.  

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

Analisar textos (entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta formal 

em diversos suportes). 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 

finalidades e géneros textuais.  

Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua 

hierarquização.  

Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o 

género textual que convém à finalidade comunicativa.  

Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos que 
circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear 
da ação, o desenvolvimento e a conclusão, com recurso a vários 
conectores de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  
Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos 
e conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de 
diferentes pontos de vista. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-

tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 

finalidades e géneros textuais.  

Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua 

hierarquização.  

Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o 

género textual que convém à finalidade comunicativa.  

Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos 
que circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o 
desencadear da ação, o desenvolvimento e a conclusão, com 
recurso a vários conectores de tempo, de causa, de explicação e de 
contraste.  
Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos 
e conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de 
diferentes pontos de vista. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 
Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 

finalidades e géneros textuais.  

Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua hierarquização.  

Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género 

textual que convém à finalidade comunicativa.  

Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos que 
circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear da 
ação, o desenvolvimento e a conclusão, com recurso a vários conectores 
de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  
Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos e 
conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de diferentes 
pontos de vista. 

G
ra

m
át

ic
a 

Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

 
Identificar a classe das palavras: verbo principal e verbo auxiliar, 

advérbio, conjunção.  

Conjugar verbos regulares e irregulares. 

Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.  

Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e 

adjetivos.  

Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções 

sintáticas: sujeito, predicado; complemento (direto e indireto).  

Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com 

valor de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  

Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, 

radical e afixos), com diversas finalidades (deduzir significados, 

integrar na classe gramatical, formar famílias de palavras).  

Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade. 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-

tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Identificar a classe das palavras: verbo principal e verbo auxiliar, 

advérbio, conjunção.  

Conjugar verbos regulares e irregulares. 

Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.  

Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e 

adjetivos.  

Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções 

sintáticas: sujeito, predicado; complemento (direto e indireto).  

Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com 

valor de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  

Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, 

radical e afixos), com diversas finalidades (deduzir significados, 

integrar na classe gramatical, formar famílias de palavras).  

Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade. 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 
Identificar a classe das palavras: verbo principal e verbo auxiliar, 

advérbio, conjunção.  

Conjugar verbos regulares e irregulares. 

Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.  

Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e adjetivos.  

Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções 

sintáticas: sujeito, predicado; complemento (direto e indireto).  

Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com valor de 

tempo, de causa, de explicação e de contraste.  

Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, 

radical e afixos), com diversas finalidades (deduzir significados, 

integrar na classe gramatical, formar famílias de palavras).  

Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade 
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Domínio Cognitivo 

 
Domínios de Referência 

 
Instrumentos de Avaliação 

 
Percentagem 

Compreensão oral 

Expressão e interação oral 

 
 

Compreensão escrita 

 
 
 

Expressão e interação escrita 

 

 

 

Reflexão sobre a língua 

 

a – Atividades de oralidade:              
       - Compreensão oral; 
       - Expressão oral.                 
 
 
b – Leitura e compreensão escrita; 
       . 
 
 
c- Produção escrita: 
 Escrita criativa e textos de opinião. 
 
 
 
d – Fichas de gramática e vocabulário. 
 

10% 
10% 

 
 

 
 

15% 
 
 
 

15% 
 
 
 

20% 
_______ 

70 % 

 
Domínio Socioafetivo 

 
Parâmetros 

 
Instrumentos de Avaliação 

 
Percentagem 

 
o  Organização/responsabilidade 

(material, trabalhos de casa, 
assiduidade e pontualidade) 

 
o  Interesse /empenho (cumprimento das 

tarefas escolares e participação nas 
atividades) 

 
o  Cumprimento das regras de sala de 

aula (deveres dos alunos 
estabelecidos no Regulamento Interno 
e no Estatuto do Aluno) 

 
o  Educação para a cidadania (espírito 

crítico e criativo, solidariedade e 
cooperação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Observação direta 

 
8% 

 

 
8% 

 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

4% 
_________ 

30% 



 

 
 
 
 

Perfis de aprendizagens 
 

      Níveis 
 

Domínios 

5 
(Muito Bom) 

4 
(Bom) 

3 
(Suficiente) 

2 
(Insu-
fici-

ente) 

1 
(Muito Insuficiente) 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de 

escuta e regista-a por meio de técnicas diversas. 

Organizar a informação do texto e regista-a, por meio de técnicas 

diversas. 

Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos 
interlocutores. 
Preparar apresentações orais. 

Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades eatitudes previstos para este domínio: 
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de 

escuta e regista-a por meio de técnicas diversas. 

Organizar a informação do texto e regista-a, por meio de técnicas 

diversas. 

Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos 
interlocutores. 
Preparar apresentações orais. 

Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e 

regista-a por meio de técnicas diversas. 

Organizar a informação do texto e regista-a, por meio de técnicas 

diversas. 

Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos interlocutores. 
Preparar apresentações orais. 

Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Ler textos com características narrativas e expositivas, associados 

a finalidades lúdicas, estéticas e informativas.  

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

Analisar textos (entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta 

formal em diversos suportes). 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-

tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Ler textos com características narrativas e expositivas, associados 

a finalidades lúdicas, estéticas e informativas.  

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

Analisar textos (entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta 

formal em diversos suportes). 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 

Ler textos com características narrativas e expositivas, associados a 

finalidades lúdicas, estéticas e informativas.  

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

Analisar textos (entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta formal 

em diversos suportes). 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 

finalidades e géneros textuais.  

Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua 

hierarquização.  

Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o 

género textual que convém à finalidade comunicativa.  

Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos que 
circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear 
da ação, o desenvolvimento e a conclusão, com recurso a vários 
conectores de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  
Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos 
e conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de 
diferentes pontos de vista. 
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Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-

tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 

finalidades e géneros textuais.  

Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua 

hierarquização.  

Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o 

género textual que convém à finalidade comunicativa.  

Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos 
que circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o 
desencadear da ação, o desenvolvimento e a conclusão, com 
recurso a vários conectores de tempo, de causa, de explicação e de 
contraste.  
Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos 
e conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de 
diferentes pontos de vista. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 
Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 

finalidades e géneros textuais.  

Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua hierarquização.  

Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género 

textual que convém à finalidade comunicativa.  

Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos que 
circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear da 
ação, o desenvolvimento e a conclusão, com recurso a vários conectores 
de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  
Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos e 
conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de diferentes 
pontos de vista. 
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Desempenho muito bom relativamente aos conhecimen-
tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

 
Identificar a classe das palavras: verbo principal e verbo auxiliar, 

advérbio, conjunção.  

Conjugar verbos regulares e irregulares. 

Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.  

Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e 

adjetivos.  

Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções 

sintáticas: sujeito, predicado; complemento (direto e indireto).  

Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com 

valor de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  

Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, 

radical e afixos), com diversas finalidades (deduzir significados, 

integrar na classe gramatical, formar famílias de palavras).  

Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade. 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimen-

tos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

Identificar a classe das palavras: verbo principal e verbo auxiliar, 

advérbio, conjunção.  

Conjugar verbos regulares e irregulares. 

Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.  

Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e 

adjetivos.  

Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções 

sintáticas: sujeito, predicado; complemento (direto e indireto).  

Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com 

valor de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  

Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, 

radical e afixos), com diversas finalidades (deduzir significados, 

integrar na classe gramatical, formar famílias de palavras).  

Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade. 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio: 
Identificar a classe das palavras: verbo principal e verbo auxiliar, 

advérbio, conjunção.  

Conjugar verbos regulares e irregulares. 

Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.  

Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e adjetivos.  

Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções 

sintáticas: sujeito, predicado; complemento (direto e indireto).  

Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com valor de 

tempo, de causa, de explicação e de contraste.  

Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, 

radical e afixos), com diversas finalidades (deduzir significados, 

integrar na classe gramatical, formar famílias de palavras).  

Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos de formalidade 
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