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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

PORTUGUÊS – 3º ciclo 
  

 

 
Critérios 

Transversais 
do AEMM 

 
Competências 

específicas 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
 

 
Muito Bom 

 

 
Bom 

 

 
Suficiente 

 
Insuficiente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Educação 
Literária  

Lê e interpreta com muita 
facilidade textos literários 
portugueses de diferentes autores 
e géneros.  
 
Interpreta e relaciona com muita 
facilidade o texto em função do seu 
modo literário, com base na análise 
da representação dos temas, das 
experiências e dos valores.  
 
 
Identifica e reconhece com muita 
facilidade o valor de diferentes 
recursos expressivos. 
 
 
Reconhece com muita facilidade 
valores culturais, éticos e estéticos 
presentes nos textos.  
 
 
Expressa com muita facilidade, 
através de processos e suportes 
diversificados, o apreço por livros e 
autores em função de leituras 
realizada. 
 

Lê e interpreta com facilidade 
textos literários portugueses de 
diferentes autores e géneros.  
 
 
Interpreta e relaciona com 
facilidade o texto em função do seu 
modo literário, com base na análise 
da representação dos temas, das 
experiências e dos valores.  

 
 

Identifica e reconhece com 
facilidade o valor de diferentes 
recursos expressivos. 
 
 

Reconhece com facilidade valores 
culturais, éticos e estéticos 
presentes nos textos. 

 
 
Expressa com facilidade, através 
de processos e suportes 
diversificados, o apreço por livros 
e autores em função de leituras 
realizada. 
 

Lê e interpreta com 
dificuldade textos literários 
portugueses de diferentes 
autores e géneros.  
 
Interpreta e relaciona com 
dificuldade o texto em função 
do seu modo literário, com 
base na análise da 
representação dos temas, das 
experiências e dos valores.  
 
Identifica e reconhece com 
dificuldade o valor de 
diferentes recursos 
expressivos. 
 
Reconhece com dificuldade 
valores culturais, éticos e 
estéticos presentes nos textos. 
 
 
Expressa com dificuldade, 
através de processos e 
suportes diversificados, o 
apreço por livros e autores em 
função de leituras realizada. 
 

Lê e interpreta com muita 
dificuldade textos literários 
portugueses de diferentes 
autores e géneros.  
 
Interpreta e relaciona com 
muita dificuldade o texto em 
função do seu modo literário, 
com base na análise da 
representação dos temas, das 
experiências e dos valores.  
 
Identifica e reconhece com 
muita dificuldade o valor de 
diferentes recursos 
expressivos. 
 
Reconhece com muita 
dificuldade valores culturais, 
éticos e estéticos presentes nos 
textos. 
 
Expressa com muita 
dificuldade, através de 
processos e suportes 
diversificados, o apreço por 
livros e autores em função de 
leituras realizada. 
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Expressa, de forma fundamentada e 
sustentada, pontos de vista 
suscitados pelos textos lidos. 
 
Desenvolve com muita facilidade 
um projeto de leitura que implique 
reflexão sobre o percurso 
individual enquanto leitor (obras 
escolhidas em contrato de leitura 
com o(a) professor(a)).  

Expressa, de forma fundamentada, 
pontos de vista suscitados pelos 
textos lidos. 

 
Desenvolve com facilidade um 
projeto de leitura que implique 
reflexão sobre o percurso 
individual enquanto leitor (obras 
escolhidas em contrato de leitura 
com o(a) professor(a)). 

Expressa, sem fundamentar e 
de forma incompleta, pontos 
de vista suscitados pelos 
textos lidos. 
Desenvolve com dificuldade 
um projeto de leitura que 
implique reflexão sobre o 
percurso individual enquanto 
leitor (obras escolhidas em 
contrato de leitura com o(a) 
professor(a)). 

Expressa de forma muito 
incompleta, pontos de vista 
suscitados pelos textos lidos. 
 
Desenvolve com muita 
dificuldade um projeto de 
leitura que implique reflexão 
sobre o percurso individual 
enquanto leitor (obras 
escolhidas em contrato de 
leitura com o(a) professor(a)). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gramática 
 

 
Identifica com muita facilidade 
diferentes classes de palavras. 
 
Utiliza apropriadamente os tempos 
verbais na construção de frases 
complexas e de textos. 
 
 
Utiliza com propriedade o 
pronome pessoal átono. 
 
 
Analisa com muita facilidade frases 
simples e complexas para: 
identificação de constituintes; 
identificação de funções sintáticas; 
divisão e classificação de orações. 
 
 
 

Explica com muita facilidade 
relações semânticas entre 
palavras. 
 
Usa com muita facilidade e de 
modo intencional diferentes valores 
modais atendendo à situação 
comunicativa (epistémicos, 
deônticos e apreciativos). 
 

 
Identifica com facilidade 
diferentes classes de palavras. 

 
Utiliza com alguma propriedade os 
tempos verbais na construção de 
frases complexas e de textos. 

 
 
Utiliza com alguma propriedade o 
pronome pessoal átono. 

 
 
Analisa com facilidade frases 
simples e complexas para: 
identificação de constituintes; 
identificação de funções sintáticas; 
divisão e classificação de orações. 
 
 

Explica com facilidade relações 
semânticas entre palavras. 

 
 

Usa com facilidade e de modo 
intencional diferentes valores 
modais atendendo à situação 
comunicativa (epistémicos, 
deônticos e apreciativos). 
 

 
Identifica com dificuldade 
diferentes classes de palavras. 
 
Utiliza com pouca propriedade 
os tempos verbais na 
construção de frases 
complexas e de textos. 
 
Utiliza com pouca 
propriedade o pronome 
pessoal átono. 
 
Analisa com dificuldade frases 
simples e complexas para: 
identificação de constituintes; 
identificação de funções 
sintáticas; divisão e 
classificação de orações. 
 
Explica com dificuldade 
relações semânticas entre 
palavras. 
 
Usa com dificuldade e de 
modo pouco intencional 
diferentes valores modais 
atendendo à situação 
comunicativa (epistémicos, 
deônticos e apreciativos). 

 

Identifica com muita 
dificuldade diferentes classes 
de palavras. 
 

Não utiliza apropriadamente os 
tempos verbais na construção 
de frases complexas e de 
textos. 
 
Não utiliza com propriedade o 
pronome pessoal átono. 
 
Analisa com muita dificuldade 
frases simples e complexas 
para: identificação de 
constituintes; identificação de 
funções sintáticas; divisão e 
classificação de orações. 
 
Explica com muita dificuldade 
relações semânticas entre 
palavras. 
 
Não usa de modo intencional 
diferentes valores modais 
atendendo à situação 
comunicativa (epistémicos, 
deônticos e apreciativos). 
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Utiliza com muita confiança formas 
linguísticas adequadas à expressão 
de discordância com respeito pelo 
princípio da cooperação. 
 
Identifica com muita facilidade 
arcaísmos e neologismos. 
 
 
Reconhece com muita facilidade 
traços da variação da língua 
portuguesa de natureza diacrónica. 
 
 
Identifica com muita facilidade 
processos fonológicos que ocorrem 
no português (na evolução e no 
uso).  
 
 
Explica com muita propriedade os 
sinais de pontuação, em função da 
construção da frase. 
 

Utiliza com confiança formas 
linguísticas adequadas à expressão 
de discordância com respeito pelo 
princípio da cooperação. 

 
 

Identifica com facilidade arcaísmos 
e neologismos. 

 
 

Reconhece com facilidade traços 
da variação da língua portuguesa 
de natureza diacrónica. 

 
 

Identifica com facilidade processos 
fonológicos que ocorrem no 
português (na evolução e no uso).  
 
 
 
Explica com propriedade os sinais 
de pontuação, em função da 
construção da frase. 

 

Utiliza com alguma confiança 
formas linguísticas adequadas 
à expressão de discordância 
com respeito pelo princípio 
da cooperação. 
 
Identifica com dificuldade 
arcaísmos e neologismos. 
 
 
Reconhece com dificuldade 
traços da variação da língua 
portuguesa de natureza 
diacrónica. 
 
Identifica com dificuldade 
processos fonológicos que 
ocorrem no português (na 
evolução e no uso).  
 
 
Explica com alguma 
propriedade os sinais de 
pontuação, em função da 
construção da frase. 
 

Utiliza sem confiança formas 
linguísticas adequadas à 
expressão de discordância 
com respeito pelo princípio da 
cooperação. 
 
Identifica com muita 
dificuldade arcaísmos e 
neologismos. 
 
Reconhece com muita 
dificuldade traços da variação 
da língua portuguesa de 
natureza diacrónica. 
 
Identifica com muita 
dificuldade processos 
fonológicos que ocorrem no 
português (na evolução e no 
uso).  
 
Não explica com propriedade 
os sinais de pontuação, em 
função da construção da frase. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Leitura 
 

Lê com muita facilidade em 
suportes variados textos dos 
géneros seguintes. 
 
Realiza com muita facilidade leitura 
em voz alta, silenciosa e autónoma, 
não contínua e de pesquisa. 
 
 

Explicita com muita facilidade o 
sentido global de um texto, com 
base em inferências devidamente 
justificadas. 
 
 

Lê com facilidade em suportes 
variados textos dos géneros 
seguintes. 
 
Realiza com facilidade leitura em 
voz alta, silenciosa e autónoma, 
não contínua e de pesquisa. 
 
 
Explicita com facilidade o sentido 
global de um texto, com base em 
inferências devidamente 
justificadas. 
 
 

Lê com dificuldade em 
suportes variados textos dos 
géneros seguintes. 
 
Realiza com dificuldade leitura 
em voz alta, silenciosa e 
autónoma, não contínua e de 
pesquisa. 
 
Explicita com dificuldade o 
sentido global de um texto, 
com base em inferências 
devidamente justificadas. 
 
 

Lê com muita dificuldade em 
suportes variados textos dos 
géneros seguintes. 
 
Realiza com muita dificuldade 
leitura em voz alta, silenciosa e 
autónoma, não contínua e de 
pesquisa. 
 
Explicita com muita 
dificuldade o sentido global 
de um texto, com base em 
inferências devidamente 
justificadas. 
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Identifica com muita facilidade 
tema(s), ideias principais, pontos de 
vista, causas e efeitos, factos, 
opiniões. 
 
 
Reconhece com muita facilidade a 
forma como o texto está 
estruturado (partes e subpartes). 
 
 
Compreende com muita facilidade a 
utilização de recursos expressivos 
para a construção de sentido do 
texto. 
 
 
Identifica com muita facilidade 
temas, ideias principais, pontos de 
vista, causas e efeitos, factos e 
opiniões. 
 
 
Expressa, com muita facilidade, 
com fundamentação, pontos de 
vista e apreciações críticas 
suscitadas pelos textos lidos. 
 
 
Utiliza com muita facilidade 
procedimentos de registo e 
tratamento da informação. 
 

Identifica com facilidade tema(s), 
ideias principais, pontos de vista, 
causas e efeitos, factos, opiniões. 
 
 
 
Reconhece com facilidade a forma 
como o texto está estruturado 
(partes e subpartes). 
 
 
Compreende com facilidade a 
utilização de recursos expressivos 
para a construção de sentido do 
texto. 
 
 
Identifica com facilidade temas, 
ideias principais, pontos de vista, 
causas e efeitos, factos e opiniões. 
 
 
 
Expressa, com facilidade, com 
fundamentação, pontos de vista e 
apreciações críticas suscitadas 
pelos textos lidos. 
 
 
Utiliza com facilidade 
procedimentos de registo e 
tratamento da informação. 

 

Identifica com dificuldade 
tema(s), ideias principais, 
pontos de vista, causas e 
efeitos, factos, opiniões. 
 
 
Reconhece com dificuldade a 
forma como o texto está 
estruturado (partes e 
subpartes). 
 
Compreende com dificuldade 
a utilização de recursos 
expressivos para a construção 
de sentido do texto. 
 
 
Identifica com dificuldade 
temas, ideias principais, 
pontos de vista, causas e 
efeitos, factos e opiniões. 
 
 
Expressa com dificuldade, com 
fundamentação, pontos de 
vista e apreciações críticas 
suscitadas pelos textos lidos. 
 
 
Utiliza com dificuldade 
procedimentos de registo e 
tratamento da informação. 
 
 

Identifica com muita 
dificuldade tema(s), ideias 
principais, pontos de vista, 
causas e efeitos, factos, 
opiniões. 
 
Reconhece com muita 
dificuldade a forma como o 
texto está estruturado (partes 
e subpartes). 
 
Compreende com muita 
dificuldade a utilização de 
recursos expressivos para a 
construção de sentido do 
texto. 
 
Identifica com muita 
dificuldade temas, ideias 
principais, pontos de vista, 
causas e efeitos, factos e 
opiniões. 
 
Expressa, com muita 
dificuldade, com 
fundamentação, pontos de 
vista e apreciações críticas 
suscitadas pelos textos lidos. 
 
Utiliza com muita dificuldade 
procedimentos de registo e 
tratamento da informação. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Elabora com muita facilidade 
textos que cumpram objetivos 
explícitos quanto ao destinatário e 
à finalidade (informativa ou 
argumentativa) no âmbito de 
diferentes géneros. 
 
 

Elabora com facilidade textos que 
cumpram objetivos explícitos 
quanto ao destinatário e à 
finalidade (informativa ou 
argumentativa) no âmbito de 
diferentes géneros. 
 
 

Elabora com dificuldade 
textos que cumpram 
objetivos explícitos quanto ao 
destinatário e à finalidade 
(informativa ou 
argumentativa) no âmbito de 
diferentes géneros. 
 

Elabora com muita dificuldade 
textos que cumpram objetivos 
explícitos quanto ao 
destinatário e à finalidade 
(informativa ou 
argumentativa) no âmbito de 
diferentes géneros. 
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Escrita 

 

Planifica com muita facilidade a 
escrita de textos com finalidades 
informativas, assegurando 
distribuição de informação por 
parágrafos, com 
  
 
Ordena e hierarquiza com muita 
facilidade a informação, tendo em 
vista a continuidade de sentido, a 
progressão temática e a coerência 
global do texto.  
 
 
Redige com muita facilidade textos 
com processos lexicais e 
gramaticais de correferência e de 
conexão interfrásica mais 
complexos com adequada 
introdução de novas informações, 
evitando repetições e contradições.  
 
 
Escreve, com muita facilidade, com 
propriedade vocabular e com 
respeito pelas regras de ortografia 
e de pontuação.  
 
 
Redige com muita facilidade textos 
coesos e coerentes, com 
progressão temática e com 
investimento retórico para gerar 
originalidade e obter efeitos 
estéticos e pragmáticos. 
 
 
Avalia com muita facilidade a 
correção do texto escrito 
individualmente e com discussão 
de diversos pontos de vista.  
 

Planifica com facilidade a escrita de 
textos com finalidades 
informativas, assegurando 
distribuição de informação por 
parágrafos, com  
 
 
Ordena e hierarquiza com 
facilidade a informação, tendo em 
vista a continuidade de sentido, a 
progressão temática e a coerência 
global do texto.  
 
 
Redige com facilidade textos com 
processos lexicais e gramaticais de 
correferência e de conexão 
interfrásica mais complexos com 
adequada introdução de novas 
informações, evitando repetições e 
contradições.  
 
 
Escreve, com facilidade, com 
propriedade vocabular e com 
respeito pelas regras de ortografia 
e de pontuação.  
 
 
Redige com facilidade textos 
coesos e coerentes, com 
progressão temática e com 
investimento retórico para gerar 
originalidade e obter efeitos 
estéticos e pragmáticos. 
 
 
Avalia com facilidade a correção 
do texto escrito individualmente e 
com discussão de diversos pontos 
de vista.  
 

Planifica com dificuldade a 
escrita de textos com 
finalidades informativas, 
assegurando distribuição de 
informação por parágrafos, 
com  
 
Ordena e hierarquiza com 
dificuldade a informação, 
tendo em vista a 
continuidade de sentido, a 
progressão temática e a 
coerência global do texto.  
 
Redige com dificuldade textos 
com processos lexicais e 
gramaticais de correferência e 
de conexão interfrásica mais 
complexos com adequada 
introdução de novas 
informações, evitando 
repetições e contradições.  
 
Escreve, com dificuldade, com 
propriedade vocabular e com 
respeito pelas regras de 
ortografia e de pontuação.  
 
 
Redige com dificuldade textos 
coesos e coerentes, com 
progressão temática e com 
investimento retórico para 
gerar originalidade e obter 
efeitos estéticos e 
pragmáticos. 
 
Avalia com dificuldade a 
correção do texto escrito 
individualmente e com 
discussão de diversos pontos 
de vista.  

Planifica com muita dificuldade 
a escrita de textos com 
finalidades informativas, 
assegurando distribuição de 
informação por parágrafos, 
com  
 
Ordena e hierarquiza com 
muita dificuldade a 
informação, tendo em vista a 
continuidade de sentido, a 
progressão temática e a 
coerência global do texto.  
 
Redige com muita dificuldade 
textos com processos lexicais e 
gramaticais de correferência e 
de conexão interfrásica mais 
complexos com adequada 
introdução de novas 
informações, evitando 
repetições e contradições. 

  
Escreve, com muita 
dificuldade, com propriedade 
vocabular e com respeito 
pelas regras de ortografia e de 
pontuação. 
 
Redige com muita dificuldade 
textos coesos e coerentes, com 
progressão temática e com 
investimento retórico para 
gerar originalidade e obter 
efeitos estéticos e 
pragmáticos. 
 
Avalia com muita dificuldade 
a correção do texto escrito 
individualmente e com 
discussão de diversos pontos 
de vista.  
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Reformula com muita facilidade 
textos tendo em conta a adequação 
ao contexto e a correção linguística, 
mobilizando conhecimentos de 
revisão. 
 
 
 
Utiliza, com muita facilidade, com 
critério as tecnologias da 
informação na produção, na 
revisão e na edição de texto. 
 
Respeita com muita facilidade os 
princípios do trabalho intelectual, 
quanto à identificação das fontes e 
às normas para citação. 
 
 
Planifica, com muita facilidade; 
com recurso a diversas 
ferramentas, incluindo as 
tecnologias de informação e a 
Web, incorporando seleção de 
informação e estruturação do 
texto de acordo com o género e a 
finalidade. 
 
Utiliza com muita facilidade diversas 
estratégias e ferramentas 
informáticas na produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição de texto. 

 
Reformula com facilidade textos 
tendo em conta a adequação ao 
contexto e a correção linguística, 
mobilizando conhecimentos de 
revisão de texto.  
 
 
 
Utiliza, com facilidade, com 
critério as tecnologias da 
informação na produção, na 
revisão e na edição de texto. 
 
Respeita com facilidade os 
princípios do trabalho intelectual, 
quanto à identificação das fontes e 
às normas para citação. 
 
 
Planifica, com facilidade; com 
recurso a diversas ferramentas, 
incluindo as tecnologias de 
informação e a Web, incorporando 
seleção de informação e 
estruturação do texto de acordo 
com o género e a finalidade. 
 
 

Utiliza com facilidade diversas 
estratégias e ferramentas 
informáticas na produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição de 
texto. 

 
Reformula com dificuldade 
textos tendo em conta a 
adequação ao contexto e a 
correção linguística, 
mobilizando conhecimentos 
de revisão de texto.  
 
 
Utiliza, com dificuldade, com 
critério as tecnologias da 
informação na produção, na 
revisão e na edição de texto. 
 
Respeita com dificuldade os 
princípios do trabalho 
intelectual, quanto à 
identificação das fontes e às 
normas para citação. 
 
Planifica, com dificuldade; 
com recurso a diversas 
ferramentas, incluindo as 
tecnologias de informação e a 
Web, incorporando seleção 
de informação e estruturação 
do texto de acordo com o 
género e a finalidade. 
 
Utiliza com dificuldade 
diversas estratégias e 
ferramentas informáticas na 
produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição de 
texto. 

 
Reformula com muita 
dificuldade textos tendo em 
conta a adequação ao 
contexto e a correção 
linguística, mobilizando 
conhecimentos de revisão de 
texto. 
  
Utiliza, com muita dificuldade, 
com critério as tecnologias da 
informação na produção, na 
revisão e na edição de texto. 
 
Respeita com muita 
dificuldade os princípios do 
trabalho intelectual, quanto à 
identificação das fontes e às 
normas para citação. 
 
Planifica, com muita 
dificuldade, com recurso a 
diversas ferramentas, 
incluindo as tecnologias de 
informação e a Web, 
incorporando seleção de 
informação e estruturação do 
texto de acordo com o género 
e a finalidade. 
 
Utiliza com muita dificuldade 
diversas estratégias e 
ferramentas informáticas na 
produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição de 
texto. 
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Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oralidade 

(Compreensão / 
Expressão 

Compreensão 
 - Compreende sempre o(s) tema(s) 
e as ideias centrais do texto, 
relacionando as informações 
expressas com o contexto e com o 
objetivo (expor, informar, explicar, 
persuadir). 
 
- Explica sentidos figurados e 
contextuais com base em 
inferências.   
 
- Avalia argumentos quanto à 
validade e adequação aos objetivos 
comunicativos. 
 
 - Sintetiza a informação recebida. 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão 
 - Compreende quase sempre o(s) 
tema(s) e as ideias centrais do 
texto, relacionando as informações 
expressas com o contexto e com o 
objetivo (expor, informar, explicar, 
persuadir). 
 
- Explica quase sempre sentidos 
figurados e contextuais com base 
em inferências.  
 
- Avalia quase sempre argumentos 
quanto à validade e adequação aos 
objetivos comunicativos. 
 
 - Sintetiza quase sempre a 
informação recebida. 
 
 

Compreensão 
 - Compreende parcialmente 
o(s) tema(s) e as ideias 
centrais do texto, 
relacionando, com alguma 
dificuldade, as informações 
expressas com o contexto e 
com o objetivo (expor, 
informar, explicar, persuadir). 
 
- Explica parcialmente sentidos 
figurados e contextuais com 
base em inferências.  
 
- Nem sempre avalia 
argumentos quanto à validade 
e adequação aos objetivos 
comunicativos. 
 
 - Nem sempre sintetiza a 
informação recebida. 
 
 

Compreensão 
 - Compreende parcialmente 
o(s) tema(s) e as ideias centrais 
de alguns textos, não sendo 
capaz de relacionar as 
informações expressas com o 
contexto e com o objetivo 
(expor, informar, explicar, 
persuadir). 
 
- Explica, com muita 
dificuldade, sentidos figurados 
e contextuais com base em 
inferências.  
 
- Raramente avalia 
argumentos quanto à validade 
e adequação aos objetivos 
comunicativos. 
 
 - Quase nunca sintetiza a 
informação recebida. 
 
 

 
 
 
 
 

 Expressão 
 -Faz exposições orais para 
apresentação de temas, ideias e 
opiniões. 
 
 - Planifica e avalia o texto oral, 
tendo em conta a intenção 
comunicativa e o género textual 
(expor/informar, explicar, 
argumentar), individualmente e/ou 
com discussão de diversos pontos 
de vista. 
 
 - Produz um discurso oral com 
vocabulário e recursos gramaticais 
diversificados (coordenação e 
subordinação;  

Expressão 
 -Faz, com alguma facilidade, 
exposições orais para apresentação 
de temas, ideias e opiniões. 
 
 - Planifica e avalia, com alguma 
facilidade, o texto oral, tendo em 
conta a intenção comunicativa e o 
género textual (expor/informar, 
explicar, argumentar), 
individualmente e/ou com 
discussão de diversos pontos de 
vista. 
 
 - Produz, com alguma facilidade, 
um discurso oral com vocabulário e 
recursos gramaticais diversificados 

Expressão 
 -Faz, com alguma dificuldade, 
exposições orais para 
apresentação de temas, ideias 
e opiniões. 
 
 - Planifica e avalia, com 
alguma dificuldade, o texto 
oral, tendo em conta a 
intenção comunicativa e o 
género textual 
(expor/informar, explicar, 
argumentar), individualmente 
e/ou com discussão de 
diversos pontos de vista. 
 

 
Expressão 

 -Faz, com muita dificuldade, 
exposições orais para 
apresentação de temas, ideias 
e opiniões. 
 
 - Planifica e avalia, com muita 
dificuldade, o texto oral, tendo 
em conta a intenção 
comunicativa e o género 
textual (expor/informar, 
explicar, argumentar), 
individualmente e/ou com 
discussão de diversos pontos 
de vista. 
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anáfora; conectores frásicos e 
marcadores discursivos). 
 
 - Usa recursos verbais e não 
verbais com fluência e correção 
(apresentação eletrónica, Web). 
 

(coordenação e subordinação; 
anáfora; conectores frásicos e 
marcadores discursivos). 
 
 - Quase sempre usa recursos 
verbais e não verbais com fluência 
e correção (apresentação 
eletrónica, Web). 
 

 - Produz, com alguma 
dificuldade, um discurso oral 
com vocabulário e recursos 
gramaticais diversificados 
(coordenação e subordinação; 
anáfora; conectores frásicos e 
marcadores discursivos). 
 
 -Nem sempre usa recursos 
verbais e não verbais com 
fluência e correção 
(apresentação eletrónica, 
Web). 
 

 - Produz, com muita 
dificuldade, um discurso oral 
com vocabulário e recursos 
gramaticais diversificados 
(coordenação e subordinação; 
anáfora; conectores frásicos e 
marcadores discursivos). 
 
 - Raramente usa recursos 
verbais e não verbais com 
fluência e correção 
(apresentação eletrónica, 
Web). 
 

 
Resolução de 

Problemas 

 

Competência 
estratégica 

 

Resolve, com autonomia, facilidade 
e eficácia, as situações que lhe são 
propostas e com que se depara, 
mobilizando o raciocínio com vista à 
tomada de decisão, apresentando 
soluções 

   

 

Pensamento 
Crítico 

 

Análise e crítica  
 

Interpreta textos orais e escritos de 
diversos géneros, evidenciando 
perspetiva crítica e criativa.  

   

 

Pensamento 
Criativo 

 
Criatividade 

Desenvolve um projeto de leitura 
(ou outro) que revele pensamento 
crítico e criativo, a apresentar 
publicamente em suportes variados. 

   

 

Relações 
Interpessoais 

 

Iniciativa / 
Responsabilidade 

/ Cooperação / 
Solidariedade 

 

Participa em atividades de pares e 
grupos, revelando iniciativa e 
responsabilidade, para atingir os 
objetivos propostos, e evidenciando 
empatia e espírito colaborativo. 

   

 
Serão utilizados os instrumentos que melhor se adequem ao Perfil dos Alunos, tendo em conta as competências a desenvolver e o momento avaliativo. 
2) O professor informará os alunos sobre os instrumentos de avaliação escolhidos ficando esta informação registada no caderno do discente. 

3) As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento/ Projeto Interdisciplinar de Turma e outros trabalhos da turma são consideradas na avaliação da disciplina e os 
alunos serão informados previamente. 

 

 
 


