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Critérios de Avaliação 

Departamento: Línguas  
 

Critérios de avaliação – Básico –PIEF| Disciplina – Viver em Português 
A aula de Viver em Português estará orientada para o desenvolvimento da: 
- competência da oralidade (compreensão e expressão) com base em textos/discursos de géneros adequados a propósitos comunicativos como expor, narrar (recontar, contar) e defender 
uma opinião; 
- competência da leitura centrada predominantemente em textos orientados para informar, expor e/ou explicar (verbete de dicionário e de enciclopédia), para comunicar formalmente 
uma situação ou assunto (carta formal)e para relatar ou narrar; 
- educação literária com aquisição de conhecimento de aspetos específicos do texto narrativo, com progressiva autonomia no hábito de leitura de obras literárias e de apreciação estética; 
- competência da escrita que inclua saber descrever, elaborar uma narrativa com descrições (e eventualmente diálogo) e manifestar uma opinião fundamentada em argumentos válidos;- 
competência gramatical por meio de um progressivo conhecimento sobre aspetos básicos de diversos planos (fonológico, morfológico, das classes de palavras, sintático, semântico, 
textual-discursivo). 
 

DOMÍNIOS DA AVALIAÇÃO DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES do 
PERFIL do ALUNO 

INSTRUMENTOS e 
TÉCNICAS 

PERCENTAGEM 
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COGNITIVO 

(Conhecimento e 

Capacidades) 

ORALIDADE (O) 

O aluno deve ser capaz de: 

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: 

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 

Testes de 

Compreensão do Oral. 

 

Apresentações orais. 

 

 

Observação direta. 

Grelhas de observação. 

 

06% 
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Critérios de Avaliação 
anáforas lexicais e pronominais, frases complexas, expressões adverbiais, 

tempos e modos verbais, conectores frásicos. 

(A, C, D, J) 

 

LEITURA (L) 

O aluno deve ser capaz de: 

- 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) 

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) 

Testes escritos ou  

  minitestes. 

 

 

Observação direta. 

Grelhas de observação. 

06 % 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA (EL) O aluno deve ser capaz de: 

- Ler integralmente obras literárias narrativas, poéticas e dramáticas. 

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

- Analisar o sentido conotativo de palavras e expressões. 

- 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. 

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 

 

Teste escrito ou  

 minitestes. 

 

Observação direta. 

Grelhas de observação. 

06% 
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Critérios de Avaliação 
(A, B, D, E, H) 

Leitor 

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

 

ESCRITA (E) 

O aluno deve ser capaz de: 

-  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) 

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) 

 Teste escrito ou  

 minitestes. 

 

 

 

Observação direta. 

Grelhas de observação. 

06 % 

GRAMÁTICA (G) O aluno deve ser capaz de: 

-  Conjugar verbos regulares e irregulares no presente, no pretérito imperfeito e 

no futuro. 

- Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção de frases 

complexas e de textos. 

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

- 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) 

Indagador/ investigador 

(C, D, F, H, I) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Teste escrito ou  

minitestes. 

 

 

Observação direta. 

Grelhas de observação 

 

06 % 
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   SUBTOTAL 30% 
At

itu
de

s  e
 v

al
or

es
 Comportamento A,B, C, D, E, F, G, H, I, D Observação direta; 

Grelhas de observação; 

20% 

Responsabilidade 20% 

Autonomia 10% 

Interesse e Participação 20% 

   SUBTOTAL 70% 

   TOTAL 100% 

 

 

 

 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS 

A Linguagens e textos; E Relacionamento interpessoal; I Saber científico, técnico e tecnológico; 
B Informação e comunicação; F Desenvolvimento pessoal e autonomia; J Consciência e domínio do corpo. 
C Raciocínio e resolução de problemas; G Bem-estar, saúde e ambiente;  
D Pensamento crítico e pensamento criativo; H Sensibilidade estética e artística;  
 

 

 


