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DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO     

Ensino Básico: 2º ciclo 

Critérios de Avaliação das Disciplinas de Português                      Ano letivo 2019/ 2020                                                                            

 

NOTA: Os Domínios de Articulação Curricular serão avaliados nos diferentes domínios da disciplina, de acordo com a característica do trabalho realizado. 

 
 
 
 
 
 

Domínios/ Ponderação Descritores de desempenho 
ÁC  
PA 

Instrumentos de Avaliação 
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Oralidade 
✓ Compreensão do oral 
✓ Expressão oral 

 
✓ Leitura (em voz alta) 

 
20 

- Compreende enunciados orais 
em diferentes suportes e de 
acordo com diferentes géneros 
discursivos 
 - Exprime-se oralmente de 
acordo com as intenções 
comunicativas. 
- Compreende enunciados e 
reconhece características formais 
de diferentes géneros;  
- Lê autonomamente de forma 
adequada e com muita facilidade;  
- Realiza inferências de forma 
adequada. 
- Respeita plenamente as marcas 
de género e as normas de escrita;  
- Escreve com propriedade e 
diversidade vocabular de forma 
adequada; 
- Planifica com diferentes 
finalidades de forma adequada; 
- Conhece os mecanismos dos 
diferentes planos gramaticais 
(fonológico, morfológico, 
sintático, semântico e textual-
discursivo) da língua; 
- Coopera em todos os trabalhos 
propostos respeitando, porém, a 
contribuição de todos. É 
organizado, revela método de 
trabalho, utiliza técnicas de 
pesquisa e desenvolve autonomia 
na aprendizagem. 
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 Momento formal de 

apresentação oral de: trabalhos 

individuais, coletivos, produção 

escrita e pesquisa (Registo em 

grelha própria) 

 

Momento formal de leitura (em 

voz alta): declamações e/ou 

leitura expressiva (Registo em 

grelha própria) 

 

Projetos individuais e de grupo 

(Registo em grelha própria) 

 

Oficina de escrita (Registo em 

grelha própria) 

 

Guião ou ficha de leitura 

(Registo em grelha própria) 

 

Projetos individuais e de grupo 

(Registo em grelha própria) 

 

Ficha de avaliação de 

conhecimentos (compreensão do 

oral, da leitura – textos literário 

e não literário, expressão escrita 

e gramática) 
                                                                                                   
 

Leitura e Escrita  
✓ Compreensão da 

leitura 
✓ Produção escrita  
✓ Expressão escrita 

30 

Educação Literária 
✓ Compreensão da 

leitura e 
apropriação do 
sentido estético 
de textos 
literários. 

20 

Gramática  
✓ Compreensão de 

aspetos básicos 
de diversos 
planos do 
funcionamento 
da língua. 

10 

Legenda: ÁCPA  Áreas de Competência do Perfil do Aluno: A- Linguagem e textos; B- Informação e comunicação; C- 
Raciocínio e resolução de problemas; D- Pensamento crítico e criativo; E- Relacionamento interpessoal; F- 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G- Bem estar, saúde e ambiente; H- Sensibilidade estética; I- Saber cientifico, 
técnico e tecnológico 
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Responsabilidade 
e integridade 

4% 

Respeitar-se a si próprio e aos outros. 
Agir eticamente. 
Consciencializar-se da obrigação de responder pelas 
próprias ações. 
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Observação direta 
 
 

Autoavaliação 

Excelência e 
exigência 

4% 

Aspirar ao trabalho bem feito. 
Ser perseverante. 
Ser sensível e solidário. 

Curiosidade, 
reflexão e 
inovação 

4% 

Querer aprender mais. 
Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo. 
Procurara novas soluções a aplicá-las. 

Cidadania e 
Participação 

4% 

Respeitar a diversidade humana e cultural. 
Respeitar e proteger o meio ambiente. 
Ser interventivo e empreendedor. 

Liberdade 4% 

Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos 
humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, 
no respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum. 

 
1- Material mínimo necessário à disciplina 

 
Caderneta escolar, caderno de registo diário, manual da disciplina, caderno de atividades, material de 
escrita, e uma pequena régua, tesoura e cola. 
 

 
2- Terminologia a utilizar nos instrumentos de avaliação: 

 
Ensino Básico 

 

QUALITATIVA 
QUANTITATIVA/ 

PERCENTUAL 

Insuficiente [0, 49%] 

Suficiente [50%, 69%] 

Bom [70%, 89%] 

Muito Bom [90%, 100%] 

 
 

3- Fórmulas a aplicar nos 2º e 3º Períodos 
 
 

➢ 2º Período:       
 
                   CF% 1ºPeríodo + 2 x CF% 2ºPeríodo 
                                           3 
 
 

➢ 3º Período: 
 

• CF% 1ºPeríodo + 2 x CF% 2ºPeríodo + 2 xCF% 3ºPeríodo 
                                                               5 
 
CF – Classificações obtidas nos vários instrumentos de avaliação ao longo do período. 
 

16 outubro de 2019 
Grupo de Recrutamento 220 – Português e Inglês 

 

Domínios/ Ponderação Descritores de desempenho 
AC
PA 

Instrumentos de 
Avaliação 


