
 

  
ESCOLA SECUNDÁRIA INFANTA D. MARIA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Ano letivo 2017/18 

PORTUGUÊS 

 

Ensino Básico (7º, 8º 9º anos) 
 

“As Metas Curriculares de Português do Ensino Básico, homologadas a 3 de agosto de 2012(Despacho n.º 

5306/2012), foram elaboradas no âmbito da Revisão da Estrutura Curricular, consignada no Decreto‐Lei n.º 

139/2012, de 5 de julho, que visa melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem através de uma cultura 

de rigor e de excelência desde o Ensino Básico.” […] 

      “A interdependência entre Programa e Metas Curriculares manifesta‐se no facto de a operacionalização dos 

conteúdos ser definida nos descritores de desempenho constantes das Metas Curriculares. 

 

Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico. 

 

I. Domínios a avaliar (1) 

A. Oralidade (objetivos gerais) 

1. Adquirir e desenvolver estratégias de escuta ativa com vista a reter informação essencial, a desenvolver 

a compreensão e a produzir enunciados orais em contextos específicos. 

2. Compreender as diferentes intencionalidades comunicativas nas situações de oralidade e saber 

utilizá‐las criticamente, não só no quotidiano como na produção de discursos em contextos formais, 

designadamente discursos de apresentação e discursos de argumentação. 

3. Produzir textos orais em português padrão, segundo categorias e géneros específicos, complexificando 

progressivamente as suas diferentes dimensões e caracterizações. 

4. Usar fluentemente a língua, mobilizando diversos recursos verbais e não‐verbais, e utilizando de forma 

oportuna recursos tecnológicos. 

Descritores de desempenho: 

1. Interpretar discursos orais com diferentes graus de formalidade e complexidade. 

2. Registar, tratar e reter a informação. 

3. Produzir  textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais diversificados e 

recorrendo a mecanismos de organização e coesão discursiva. 

4. Produzir textos orais de diferentes tipos e com diferentes finalidades. 

5. Apresentar e defender ideias, comportamentos, valores, argumentando e justificando pontos de 

vista. 

6. Reconhecer a variação da língua. 
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(1) Cf. Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico (documento homologado em julho de 2015). 

 



B. Leitura (objetivos gerais) 

5. Adquirir, interiorizar e automatizar os processos que permitem a decodificação do texto escrito, com 

vista a uma leitura individual fluente. 

6. Desenvolver e consolidar a capacidade de leitura de textos escritos, de diferentes géneros e com 

diferentes temas e intencionalidades comunicativas. 

Descritores de desempenho: 

1. Ler em voz alta  

2. Ler textos diversos. 

3. Interpretar textos de diferentes tipologias e graus de complexidade.  

4. Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento da informação.  

5. Ler para apreciar textos variados. 

6. Reconhecer a variação da língua. 

C. Escrita (objetivos gerais) 

7. Compreender a associação entre o código oral e o código escrito, apropriando‐se das características 

deste último, de modo a redigir com correção linguística. 

8. Desenvolver a capacidade de adequar formas de escrita a diferentes situações de comunicação e em 

contextos específicos, fazendo uso reflexivo das diversas modalidades da língua. 

9. Produzir textos com objetivos críticos, pessoais e criativos. 

10. Produzir textos escritos de diferentes categorias e géneros, conhecendo e mobilizando as diferentes 

etapas da produção textual: planificação, textualização e revisão. 

11. Dominar os procedimentos que asseguram um adequado desenvolvimento textual, temático e 

discursivo, com progressiva consolidação do domínio dos géneros escolares, nomeadamente a exposição 

e a argumentação. 

12. Consolidar os domínios da leitura e da escrita do português como principal veículo da construção 

crítica do conhecimento. 

13. Monitorizar, de formas variadas e regulares, a compreensão e a produção de textos orais e escritos. 

Descritores de desempenho: 

1. Planificar a escrita de textos. 

2. Escrever textos diversos (narrativos, descritivos, expositivos/informativos, argumentativos, de 

opinião). 

3. Redigir textos com coerência e correção linguística. 

4. Rever os textos escritos. 
 

D. Educação Literária (objetivos gerais) 

14. Interpretar textos orais e escritos, de expressão literária, de modalidades gradualmente mais 

complexas. 

15. Interpretar textos literários de diferentes géneros e graus de complexidade, com vista à construção de 

um conhecimento sobre a literatura e a cultura portuguesas, valorizando‐as enquanto património de uma 

comunidade. 

16. Apreciar criticamente a dimensão estética dos textos literários, portugueses e estrangeiros, e o modo 

como manifestam experiências e valores. 

17. Reconhecer a inscrição da matriz cultural na aprendizagem do Português. 
 

Descritores de desempenho: 

1. Ler, interpretar e apreciar textos literários. 

2. Ler e escrever para fruição estética.  

3. Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e culturais. 



 

E. Gramática (objetivos gerais) 

18. Construir um progressivo domínio do funcionamento da língua, na oralidade e na escrita, através da 

capacidade de reflexão sobre as suas regularidades, de modo a ganhar autonomia no uso dos códigos da 

mesma. 

19. Mobilizar os conhecimentos gramaticais para aperfeiçoar as capacidades de interpretar e produzir 

enunciados orais e escritos. 

20. Adquirir um conhecimento reflexivo sobre a língua e explicitar e sistematizar aspetos fundamentais da 

estrutura do português padrão. 

21. Compreender o português padrão e fazer uso adequado dele nas diversas situações de oralidade, de 

leitura e de escrita. 

Descritores de desempenho: 

1. Explicitar aspetos fundamentais da morfologia, da sintaxe e da fonologia do português. 

2. Reconhecer e conhecer classes de palavras. 

3. Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico.  

4. Analisar e estruturar unidades sintáticas. 

II. Pesos a atribuir aos diferentes instrumentos de avaliação: 
 

 Competências Peso Instrumentos/ objetos de avaliação 

 
 

Saber 
Ser/ 

Saber 
Estar 

Gerais 2:  
* Material necessário 
* Trabalhos de casa 
* Registos em dia e organizados 
* Participação e empenho na realização das 
tarefas 
* Cumprimento das regras de funcionamento da 
sala de aula 
* Autoavaliação rigorosa do trabalho e das 
atitudes 

 
 
 
20% 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
*Grelhas de 
observação 

 
 

 

   Saber/ 
Saber 
Fazer 

Específicas: 
 
*Oralidade 
*Leitura 
*Escrita 
*Educação Literária 
*Gramática 

 
60% 

*Provas escritas de 
avaliação  
 

 
20% 

*Outras atividades 
escritas e/ou orais 
realizadas na aula e em 
momentos formais de 
avaliação. 
 
A qualidade e a 
pertinência da 
participação oral em 
momentos não formais 
de avaliação serão 
classificadas do seguinte 
modo: 20%, 35%, 50%, 
65%, 80%, 95% e 100%. 
 
 

 
Página 3/4 

 
(2) Cf.Descritores de desempenho para o 3º Ciclo (página 4). 



 

 

 

Competências gerais – Saber Ser/ Saber Estar (20%) 

 

Perfis de desempenho e classificações previstas 

O aluno:  

 tem o material necessário; 

 apresenta os trabalhos de casa; 

 mantém os registos em dia e organizados; 

 participa e demonstra empenho na realização das tarefas; 

 cumpre as regras de funcionamento da sala de aula; 

 autoavalia com rigor o seu trabalho e as suas atitudes. 

 
 

100% 

95% 

O aluno regularmente:  

 tem o material necessário; 

 apresenta os trabalhos de casa; 

 mantém os registos em dia e organizados; 

 participa e demonstra empenho na realização das tarefas; 

 cumpre as regras de funcionamento da sala de aula; 

 autoavalia com rigor o seu trabalho e as suas atitudes. 

 
 

80% 

65% 

O aluno raramente:  

 tem o material necessário; 

 apresenta os trabalhos de casa; 

 mantém os registos em dia e organizados; 

 participa e demonstra empenho na realização das tarefas; 

 cumpre as regras de funcionamento da sala de aula; 

 autoavalia com rigor o seu trabalho e as suas atitudes. 

 
 

50% 

35% 

O aluno não:  

 tem o material necessário; 

 apresenta os trabalhos de casa; 

 mantém os registos em dia e organizados; 

 participa e demonstra empenho na realização das tarefas; 

 cumpre as regras de funcionamento da sala de aula; 

 autoavalia com rigor o seu trabalho e as suas atitudes. 

 
 

20% 
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