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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS –3º ciclo 

Perfil de Aprendizagem 
 
Ponderação 

Perfil de 
Desempenho 

Instrumentos de 
regulação 

 
Oralidade 

Interpreta e analisa textos orais com diferentes graus de 

formalidade e complexidade. 

Avalia argumentos quanto à validade, à força 

argumentativa e à adequação aos objetivos comunicativos.  

Participa oportuna e construtivamente em situações de 

interação discursiva. 

Produz textos orais, usando vocabulário e estruturas 

gramaticais diversificadas e recorrendo a mecanismos de 

organização e de coesão discursiva.  

Produz textos orais de diferentes categorias (5 minutos), 

géneros e com diferentes finalidades. 

Argumenta para defender e/ou refutar posições, 
conclusões ou propostas, em situações de debate de 

diversos pontos de vista.  
Utiliza a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao 
saber em contexto. 

 

15% 
 
 
 

1% 

100% 
 

 
 

Nível 5 
Quando na 
ponderação 

das 
aprendizagens 

o aluno 
evidencia as 

características 
do Perfil 
descritas 

 
Nível 4 
Nível 

intermédio 
 

Nível 3 
Quando na 
ponderação 

das 
aprendizagens 
o aluno revela 

falhas nas 
características 

do Perfil 
descritas 

 
 

Nível 2 
Nível 

intermédio 
 
 

Nível 1 
Quando na 
ponderação 

das 
aprendizagens 
o aluno não 
evidencia as 

características 
do Perfil 
descritas 

 
 

Grelhas de 
registo de 
observação 
nas aulas 

presenciais e 
síncronas  

 
  

Fichas de 
avaliação 

 
 

Trabalhos 
escritos de 
diferentes 
tipologias 

 
 

Fichas de 
escuta ativa 

 
 

Simulação de 
situações 

comunicacion
ais  
 

Comunicações 
orais 

 
 
 
 
 

Grelhas de 
registo do 
trabalho 
realizado  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leitura/ Educação Literária 
Lê em voz alta. 

Lê e aprecia textos diversos. 

Interpreta e analisa textos de diferentes categorias e 
géneros. 

      Utiliza a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao 
     saber em contexto. 

32% 
 
 

1% 

 

Escrita 
Utiliza procedimentos adequados à organização e 

tratamento da informação. 

Planifica a escrita de textos. 

Escreve textos, de natureza diversificada, com coesão, 

coerência e correção linguística. 

Escreve para expressar conhecimento. 

Revê os textos escritos. 

Lê e escreve para fruição estética. 
      Utiliza a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao 
      saber em contexto. 

25% 
 
 
 

1% 

 

Gramática 
Explicita aspetos fundamentais da morfologia, da sintaxe 

e da fonologia do Português. 

Reconhece e conhece classes de palavras. 

Analisa e estrutura unidades sintáticas. 

15% 
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Reconhece propriedades das palavras e formas de 

organização do léxico. 

 

 
Grelhas de 

verificação da 
leitura/ 

expressão 
oral/escrita 

 
 
 

 

Respeita as normas previstas no Regulamento Interno. 
  

10% 

 


