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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO– 2º ANO - Português 

Perfil de Aprendizagens Ponderação 
Perfil de 

Desempenho 
Instrumentos de 

Regulação 

 
Oralidade (Compreensão e Expressão) 

 

Escutar para aprender e construir conhecimentos.  

Utilizar técnicas para registar e reter a informação.  

Produzir um discurso oral com correção.  

 Produzir discursos com diferentes finalidades, tendo em conta a situação e o 

interlocutor.  

 Participar em atividades de expressão oral orientada, respeitando regras. 

 

 
 
 

20% 
 
 
 

 

 
Nível  

Muito Bom 
 

Quando na 
ponderação das 
aprendizagens o 

aluno evidencia as 
características do 
Perfil descritas. 

 
 
 

Nível  
Bom 

 
Quando na 

ponderação das 
aprendizagens o 
aluno evidencia 
quase todas as 

características do 
Perfil descritas. 

 
 
 

Nível  
Suficiente 

 
-Fichas de 
avaliação. 
 
- Fichas formativas. 
 
-Grelha de registo 
da leitura. 
 
- Grelha de 
observação da 
expressão oral. 
 
-Trabalho de 
produção de texto. 

 

 

 

 

 

Leitura 

Conhecer o alfabeto e os grafemas.  

• Ler em voz alta palavras, pseudopalavras e textos.  

• Ler com articulação correta, entoação e velocidade adequadas ao sentido dos 

textos.  

• Organizar a informação de um texto lido.  

• Relacionar o texto com conhecimentos anteriores e compreendê-lo.   

 

25% 
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Escrita 

 
• Desenvolver o conhecimento da ortografia.  

• Mobilizar o conhecimento da pontuação.  

• Transcrever e escrever textos.  

• Planificar a escrita de textos.  

• Proceder à revisão de texto, individualmente ou em grupo, após discussão de 

diferentes pontos de vista.  

• Escrever corretamente palavras com todos os tipos de sílabas, com utilização 

correta dos acentos gráficos e do til. 

 

 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 
 

 
Quando na 

ponderação das 
aprendizagens o 

aluno revela falhas 
nas características 
do Perfil descritas. 

 
 
 

Nível  
Insuficiente 

 
Quando na 

ponderação das 
aprendizagens o 

aluno revela 
muitas falhas ou 
não evidencia as 
características 

do Perfil descritas. 
 

 
Educação Literária 

 

Ouvir a leitura de obras literárias e textos da tradição popular. 

Compreender o essencial dos textos escutados e lidos.  

• Ler para apreciar textos literários.  

• Ler em termos pessoais.  

• Dizer, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poemas 

memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos gestos, das pausas, da 

entoação e expressão facial.  

• Ler narrativas e poemas adequados à idade, por iniciativa própria ou de 
outrem. 
 

10% 

 
Gramática 

 

  Explicitar regularidades no funcionamento da língua.  

10% 
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Classificar as palavras quanto ao número de sílabas (palavra escrita). 

 Identificar e distinguir sílaba tónica de átona.  

Identificar a classe das palavras: determinante artigo, nome (próprio e comum), 

adjetivo, verbo, pronome pessoal e interjeição.  

Reconhecer diferentes processos para formar o feminino dos nomes e adjetivos.   

Reconhecer a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

Conhecer a forma do infinitivo dos verbos. 

Conhecer as estruturas de coordenação copulativa e disjuntiva.  

Mobilizar adequadamente as regras de ortografia, ao nível da correspondência 

grafema-fonema e da utilização dos sinais de escrita (incluindo os acentos; sinais 

gráficos e sinais de pontuação).  

 

• Respeitar as normas previstas no Regulamento Interno. 
 

10%  


