
 

 

M.0.36 – Critérios de Avaliação 

Agrupamento de Escolas de Castro Marim 
Escola Básica de Castro Marim (344862) | E.B.1/JI de Altura | EB 1/JI de Castro Marim | EB 1 de Odeleite 

 

Página 1/ 5 

Critérios de Avaliação 

Departamento: Línguas 
Critérios de avaliação 2019-20 – Ensino Básico - 7º ano | Disciplina: Português 

 

DOMÍNIOS DA 
AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
 
 

DESCRITORES do PERFIL do 
ALUNO INSTRUMENTOS e TÉCNICAS PERCENTAGEM 

Co
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im
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m
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ORALIDADE 

 

       Compreensão 

 

 

 

 

 

           

 

 

          Expressão 

 

- Compreender/ Interpretar textos orais identificando 

assunto, tema e intenção comunicativa; 

 

- Destacar o essencial de um texto audiovisual, tendo em 

conta o objetivo da audição/ visionamento; 

 

- Sintetizar a informação recebida pela tomada de notas das 

ideias chave; 

 

- Planificar textos orais tendo em conta os destinatários e os 

objetivos de comunicação;  

 

- Usar a palavra com fluência, correção e naturalidade em 

situações de intervenção formal, para expressar pontos de 

vista e expor temas;  

 

- Respeitar as convenções que regulam a interação 

discursiva, em situações com diferentes graus de 

formalidade;  

 

- Avaliar o seu próprio discurso a partir de critérios 

previamente acordados com o professor. 

 

 
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 trabalho 

 

Testes de avaliação 
 

Fichas de avaliação 

 

Apresentações orais 

 

Produção escrita 

 

Participação em debates 

 

Trabalhos individuais e em grupo 

 

Grelhas de registo (observação de aula) 

 

 

 

 

15% 
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Critérios de Avaliação 

DOMÍNIOS DA 
AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
 
 

DESCRITORES do PERFIL do 
ALUNO INSTRUMENTOS e TÉCNICAS PERCENTAGEM 

 

LEITURA 

 

 

- Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: 

biografia, textos jornalísticos, textos publicitários;  

 

- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma;  

 

- Explicitar o sentido global de um texto;  

 

- Fazer inferências devidamente justificadas;  

 

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

e efeitos, factos, opiniões;  

 

- Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes 

e subpartes);  

 

- Compreender a utilização de recursos expressivos para a 

construção de sentido do texto;  

 

- Identificar, nas mensagens publicitárias, a intenção 

persuasiva, os valores e modelos projetados;  

 

- Expressar, com fundamentação, pontos de vista e 

apreciações críticas suscitadas pelos textos lidos;  

 

- Utilizar procedimentos de registo e tratamento da 

informação. 

 

 
Conhecedor/sabedor/culto/ 
Informado (A,B, G, I, J) 
 

 

 

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

 

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

 

 

12% 
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Critérios de Avaliação 

DOMÍNIOS DA 
AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
 
 

DESCRITORES do PERFIL do 
ALUNO INSTRUMENTOS e TÉCNICAS PERCENTAGEM 

 
EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

 

- Ler e interpretar textos literários, de autores portugueses 

e estrangeiros, de diferentes épocas e de géneros diversos; 
 

- Ler integralmente obras literárias (no mínimo 9 poemas de 

8 autores diferentes, 2 narrativas de autores portugueses e 

1 texto dramático; 
 

- Interpretar o texto em função do seu modo literário; 
 

- Identificar marcas formais do texto poético (estrofe, rima, 

esquema rimático e métrica (redondilha maior e menor); 
 

- Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, 

fala e indicações cénicas; 
 

- Analisar o modo como os temas, as experiências e os 

valores são representados na obra e compará-lo com outras 

manifestações artísticas (música, pintura, escultura, 

cinema…); 
 

- Compreender a utilização de recursos expressivos na 

construção de sentido do texto; 
 

- Exprimir ideias pessoais sobre textos lidos e ouvidos com 

recurso a suportes variados;  
 

- Desenvolver um projeto de leitura que integre objetivos 

pessoais do leitor (obras escolhidas em contrato de leitura, 

para apresentação oral). 

 

 

 
Conhecedor/sabedor/culto/ 
Informado (A,B, G, I, J) 
 

Indagador / Investigador 
 (C, D, F, H, I) 
 
Criativo (A, C, D, J) 
 
Responsável / autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Comunicador (A, B, D, E, H) 
 
Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 
 
Crítico / Analítico (A, B, C, D, G) 

  

 

 

 

20% 
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Critérios de Avaliação 

DOMÍNIOS DA 
AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
 
 

DESCRITORES do PERFIL do 
ALUNO INSTRUMENTOS e TÉCNICAS PERCENTAGEM 

 

ESCRITA 

 

- Planificar, redigir e rever textos, construídos de acordo 

com o destinatário, a finalidade e o género; 

- Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a 

continuidade de sentido, a progressão temática e a 

coerência global do texto; 

- Escrever com propriedade vocabular, respeitando as regras 

da sintaxe, da ortografia e da pontuação; 

- Avaliar a correção do texto escrito individualmente e com 

discussão de diversos pontos de vista; 

- Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto às 

normas para citação. 

Conhecedor/sabedor/culto/ 
Informado (A,B, G, I, J) 
 

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

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

Criativo (A, C, D, J) 
 

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

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

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

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

 

 

18% 

 

GRAMÁTICA 

 

- Distinguir diferentes classes e subclasses de palavras; 

- Conhecer e empregar corretamente os diferentes modos e 

tempos verbais; 

- Distinguir funções sintáticas; 

- Utilizar corretamente o pronome pessoal átono; 

- Distinguir, classificando, construções frásicas de 

coordenação e subordinação; 

- Distinguir os processos de derivação e de composição na 

formação regular de palavras; 

- Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de 

natureza geográfica; 

- Explicar sinais de pontuação em função da construção de 

frase. 

 
 
Questionador (A, F, G, I, J) 
 
Conhecedor/sabedor/culto/  
Informado (A,B, G, I, J) 
 
Sistematizador/ organizador 
(A,B, C, I, J) 
 

 

 

 

 

15% 

   SUBTOTAL 80% 
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Critérios de Avaliação 

DOMÍNIOS DA 
AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
 
 

DESCRITORES do PERFIL do 
ALUNO INSTRUMENTOS e TÉCNICAS PERCENTAGEM 

At
itu

de
s  

Comportamento Sistematizador/ organizador 
(A,B, C, I, J) 
 
Respeitador da diferença / do 
outro (A, B, E, F, H) 
 
Participativo / colaborador  
(B, C, D, E, F) 

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

Grelhas de registo de: 

- participação 

- trabalhos de casa 

- organização de materiais 

- cumprimento de prazos 

 

7% 

Responsabilidade 5% 

Autonomia 4% 

Interesse e Participação 4% 

   SUBTOTAL 20% 

   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;  

 


