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                                         CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

PORTUGUÊS - Secundário 
  

 
Critérios 

Transversais 
do AEMM 

 
Competências 

específicas 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
 

Muito Bom 
 

Bom 
 

Suficiente Insuficiente 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecimento 

 
 
 
 

Educação  
Literária  

• Interpreta com muita 
facilidade textos literários 
portugueses de diferentes 
autores e géneros.  

• Contextualiza de forma 
completa e pertinente textos 
literários portugueses em 
função de marcos históricos e 
culturais.  

• Relaciona sem qualquer 
dificuldade características 
formais do texto com a 
construção do sentido.  

• Analisa o valor de um grande 
número de recursos 
expressivos para a construção 
do sentido do texto.  

• Compara com muita 
qualidade textos em função 
de temas, ideias e valores.  

• Reconhece muito facilmente 
valores culturais, éticos e 
estéticos presentes nos 
textos.  

• Expressa, oralmente ou por 
escrito, de forma muito 
pertinente, pontos de vista 
fundamentados, suscitados 
pelas obras e seus autores.  

• Interpreta textos literários 
portugueses de diferentes 
autores e géneros.  

• Contextualiza textos 
literários portugueses em 
função de marcos históricos 
e culturais.  

• Relaciona características 
formais do texto com a 
construção do sentido.  

• Analisa o valor de recursos 
expressivos para a 
construção do sentido do 
texto.  

• Compara textos em função 
de temas, ideias e valores.  

• Reconhece valores 
culturais, éticos e estéticos 
presentes nos textos.  

• Expressa, oralmente ou por 
escrito, pontos de vista 
fundamentados, suscitados 
pelas obras e seus autores.  

• Interpreta razoavelmente 
textos literários portugueses 
de diferentes autores e 
géneros.  

• Contextualiza textos 
literários portugueses em 
função de alguns marcos 
históricos e culturais.  

• Relaciona algumas 
características formais do 
texto com a construção do 
sentido.  

• Analisa, com razoável 
pertinência, o valor de 
recursos expressivos para a 
construção do sentido do 
texto.  

• Compara textos em função 
de alguns temas, ideias e 
valores.  

• Reconhece razoavelmente 
valores culturais, éticos e 
estéticos presentes nos 
textos.  

• Expressa, oralmente ou por 
escrito, por vezes com 
alguma dificuldade pontos 
de vista fundamentados, 
suscitados pelas obras e seus 
autores. 

• Interpreta com dificuldade 
textos literários portugueses 
de diferentes autores e 
géneros.  

• Contextualiza textos 
literários portugueses em 
função de poucos marcos 
históricos e culturais.  

• Relaciona, com dificuldade, 
algumas características 
formais do texto com a 
construção do sentido.  

• Analisa, com dificuldade, o 
valor de alguns recursos 
expressivos para a 
construção do sentido do 
texto.  

• Compara, com dificuldade, 
textos em função de alguns 
temas, ideias e valores.  

• Reconhece com dificuldade 
alguns valores culturais, 
éticos e estéticos presentes 
nos textos.  

• Expressa, oralmente ou por 
escrito, com muita 
dificuldade pontos de vista 
fundamentados, suscitados 
pelas obras e seus autores. 
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Gramática 

 

• Conhece perfeitamente a 
origem, a evolução e a 
distribuição geográfica do 
Português no mundo.  

• Reconhece com facilidade 
processos fonológicos que 
ocorrem no português (na 
evolução e no uso).  

• Analisa com muita segurança 
frases simples e complexas 
(identifica constituintes e 
respetivas funções sintática, 
divide e classifica orações).  

• Reconhece os valores 
semânticos de palavras, 
considerando o respetivo 
étimo.  

• Explicita o significado das 
palavras com base na análise 
dos processos de formação.  

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

• Reconhece a anáfora como 
mecanismo de coesão e de 
progressão do texto em todas 
as situações em que ocorre.  

• Relaciona com facilidade 
situações de comunicação, 
interlocutores e registos de 
língua (grau de formalidade, 
relação hierárquica entre os 
participantes, modo oral ou 
escrito da interação), tendo 
em conta os diversos atos de 
fala. 

• Conhece a origem, a 
evolução e a distribuição 
geográfica do Português no 
mundo.  

• Reconhece processos 
fonológicos que ocorrem no 
português (na evolução e 
no uso).  

• Analisa com segurança 
frases simples e complexas 
(identifica constituintes e 
respetivas funções 
sintática, divide e classifica 
orações).  

• Reconhece alguns valores 
semânticos de palavras, 
considerando o respetivo 
étimo.  

• Explicita o significado das 
palavras com base na 
análise dos processos de 
formação.  

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

• Reconhece frequentemente 
a anáfora como mecanismo 
de coesão e de progressão 
do texto.  

• Relaciona situações de 
comunicação, 
interlocutores e registos de 
língua (grau de 
formalidade, relação 
hierárquica entre os 
participantes, modo oral ou 
escrito da interação), tendo 
em conta os diversos atos 
de fala. 

• Conhece razoavelmente a 
origem, a evolução e a 
distribuição geográfica do 
Português no mundo.  

• Reconhece alguns processos 
fonológicos que ocorrem no 
português (na evolução e no 
uso).  

• Analisa frases simples e 
complexas (identifica 
constituintes e respetivas 
funções sintática, divide e 
classifica orações, com falhas 
pontuais).  

• Reconhece alguns valores 
semânticos de palavras, 
considerando o respetivo 
étimo.  

• Identifica o significado de 
algumas palavras com base 
na análise dos processos de 
formação.  

• Usa, de modo intencional, 
algumas vezes, diferentes 
valores modais atendendo à 
situação comunicativa 
(epistémicos, deônticos e 
apreciativos).  

• Reconhece algumas vezes a 
anáfora como mecanismo de 
coesão e de progressão do 
texto.  

• Relaciona, com falhas 
pontuais, situações de 
comunicação, interlocutores 
e registos de língua (grau de 
formalidade, relação 
hierárquica entre os 
participantes, modo oral ou 
escrito da interação), tendo 

• Conhece poucos aspetos da 
origem, evolução e 
distribuição geográfica do 
Português no mundo.  

• Reconhece poucos 
processos fonológicos que 
ocorrem no português (na 
evolução e no uso).  

• Analisa frases simples e 
complexas (identifica 
constituintes e respetivas 
funções sintática, divide e 
classifica orações, com 
falhas frequentes).  

• Reconhece, com dificuldade, 
alguns valores semânticos de 
palavras, considerando o 
respetivo étimo.  

• Identifica, com dificuldade, o 
significado de algumas 
palavras com base na análise 
dos processos de formação.  

• Usa, de modo intencional, 
poucas vezes, diferentes 
valores modais atendendo à 
situação comunicativa 
(epistémicos, deônticos e 
apreciativos).  

• Reconhece raramente a 
anáfora como mecanismo de 
coesão e de progressão do 
texto.  

• Relaciona, com dificuldade, 
situações de comunicação, 
interlocutores e registos de 
língua (grau de formalidade, 
relação hierárquica entre os 
participantes, modo oral ou 
escrito da interação), tendo 
em conta os diversos atos de 
fala. 
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em conta os diversos atos de 
fala. 

 
 
 
 

Comunicação 

 
Oralidade 

(Compreensão / 
Expressão) 

 

• Sintetiza com muita facilidade 
e correção o discurso 
escutado a partir do registo 
de informação relevante 
quanto ao tema e à estrutura.  

• Produz textos adequados à 
situação de comunicação, 
com muita correção e grande 
propriedade lexical.  

• Exprime, com fundamentação 
pertinente, pontos de vista 
relevantes suscitados por 
leituras diversas.  

• Faz exposições orais com 
muita qualidade para 
apresentação de leituras 
(apreciação crítica de obras, 
partes de obras ou textos com 
temas relevantes), de sínteses 
e de temas escolhidos 
autonomamente ou 
requeridos por outros.  

• Utiliza adequadamente 
recursos verbais e não-
verbais, variados e 
expressivos, para aumentar a 
eficácia das apresentações 
orais.  

• Utiliza de modo muito 
apropriado processos como 
retoma, resumo e explicitação 
no uso da palavra em 
contextos formais.  

• Recorre sistematicamente a 
processos de planificação e de 
avaliação de textos para 
melhoria dos discursos orais a 

• Sintetiza o discurso 
escutado a partir do registo 
de informação relevante 
quanto ao tema e à 
estrutura.  

• Produz textos adequados à 
situação de comunicação, 
com correção e 
propriedade lexical.  

• Exprime, com 
fundamentação, pontos de 
vista suscitados por leituras 
diversas.  

• Faz exposições orais para 
apresentação de leituras 
(apreciação crítica de obras, 
partes de obras ou textos 
com temas relevantes), de 
sínteses e de temas 
escolhidos autonomamente 
ou requeridos por outros.  

• Utiliza adequadamente 
recursos verbais e não-
verbais para aumentar a 
eficácia das apresentações 
orais.  

• Utiliza de modo apropriado 
processos como retoma, 
resumo e explicitação no 
uso da palavra em 
contextos formais.  

• Recorre frequentemente a 
processos de planificação e 
de avaliação de textos para 
melhoria dos discursos 
orais a realizar.   

• Sintetiza, com pequenas 
falhas, o discurso escutado a 
partir do registo de 
informação relevante quanto 
ao tema e à estrutura.  

• Produz textos quase sempre 
adequados à situação de 
comunicação, com alguma 
correção e propriedade 
lexical.  

• Exprime, com 
fundamentação razoável, 
alguns pontos de vista 
suscitados por leituras 
diversas.  

• Faz exposições orais 
razoáveis para apresentação 
de leituras (apreciação 
crítica de obras, partes de 
obras ou textos com temas 
relevantes), de sínteses e de 
temas escolhidos 
autonomamente ou 
requeridos por outros.  

• Utiliza com falhas pontuais 
recursos verbais e não-
verbais para aumentar a 
eficácia das apresentações 
orais.  

• Utiliza alguns processos 
como retoma, resumo e 
explicitação no uso da 
palavra em contextos 
formais.  

• Recorre algumas vezes a 
processos de planificação e 
de avaliação de textos para 

• Sintetiza, com dificuldade, o 
discurso escutado a partir do 
registo de informação 
quanto ao tema e à 
estrutura.  

• Produz textos com falhas na 
adequação à situação de 
comunicação, com pouca 
correção e propriedade 
lexical.  

• Exprime, com pouca 
fundamentação, pontos de 
vista pouco pertinentes 
suscitados por leituras 
diversas.  

• Faz exposições orais fracas 
para apresentação de 
leituras (apreciação crítica 
de obras, partes de obras ou 
textos com temas 
relevantes), de sínteses e de 
temas escolhidos 
autonomamente ou 
requeridos por outros.  

• Utiliza com falhas frequentes 
recursos verbais e não-
verbais para aumentar a 
eficácia das apresentações 
orais.  

• Utiliza poucos processos 
como retoma, resumo e 
explicitação no uso da 
palavra em contextos 
formais.  

• Recorre pontualmente a 
processos de planificação e 
de avaliação de textos para 
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realizar.   melhoria dos discursos orais 
a realizar.   

melhoria dos discursos orais 
a realizar.   

 
Leitura 

 

• Lê, com muita facilidade e em 
suportes variados, textos de 
diferentes graus de 
complexidade.  

• Realiza leitura crítica e 
autónoma com qualidade.  

• Analisa criteriosamente a 
organização interna e externa 
do texto.  

• Clarifica muito bem tema(s), 
ideias principais, pontos de 
vista.  

• Analisa com muita 
propriedade os recursos 
utilizados para a construção 
do sentido do texto.  

• Interpreta facilmente o 
sentido global do texto e a 
intencionalidade 
comunicativa com base em 
inferências devidamente 
justificadas.  

• Utiliza sempre métodos de 
trabalho científico no registo 
e tratamento da informação.  

• Lê, em suportes variados, 
textos de diferentes graus 
de complexidade.  

• Realiza leitura crítica e 
autónoma.  

• Analisa a organização 
interna e externa do texto.  

• Clarifica tema(s), ideias 
principais, pontos de vista.  

• Analisa os recursos 
utilizados para a construção 
do sentido do texto.  

• Interpreta o sentido global 
do texto e a 
intencionalidade 
comunicativa com base em 
inferências devidamente 
justificadas.  

• Utiliza frequentemente 
métodos de trabalho 
científico no registo e 
tratamento da informação.  

• Lê, com dificuldades 
pontuais, em suportes 
variados, textos de 
diferentes graus de 
complexidade.  

• Realiza alguma leitura crítica 
e autónoma.  

• Analisa com falhas pontuais 
a organização interna e 
externa do texto.  

• Clarifica razoavelmente 
tema(s), ideias principais, 
pontos de vista.  

• Analisa alguns recursos 
utilizados para a construção 
do sentido do texto.  

• Interpreta o sentido global 
do texto e a intencionalidade 
comunicativa com alguma 
dificuldade.  

• Utiliza pouco métodos de 
trabalho científico no registo 
e tratamento da informação.  

• Lê, com dificuldade, em 
suportes variados, textos de 
diferentes graus de 
complexidade.  

• Realiza pouca leitura crítica 
e autónoma.  

• Analisa com dificuldade a 
organização interna e 
externa do texto.  

• Clarifica deficientemente 
tema(s), ideias principais, 
pontos de vista.  

• Analisa poucos recursos 
utilizados para a construção 
do sentido do texto.  

• Interpreta o sentido global 
do texto e a 
intencionalidade 
comunicativa com muita 
dificuldade.  

• Utiliza raramente métodos 
de trabalho científico no 
registo e tratamento da 
informação.  

 

 
Escrita 

 

• Escreve com toda a 
propriedade sínteses, 
exposições sobre um tema, 
textos de opinião e 
apreciações críticas, 
respeitando as marcas de 
género.  

• Planifica adequadamente o 
texto, após pesquisa e seleção 
de informação pertinente.  

• Redige corretamente o texto 
com domínio seguro da 
organização em parágrafos e 

• Escreve com propriedade 
sínteses, exposições sobre 
um tema, textos de opinião 
e apreciações críticas, 
respeitando as marcas de 
género.  

• Planifica o texto, após 
pesquisa e seleção de 
informação pertinente.  

• Redige o texto com 
domínio seguro da 
organização em parágrafos 
e dos mecanismos de 

• Escreve sínteses, exposições 
sobre um tema, textos de 
opinião e apreciações 
críticas, respeitando as 
marcas de género.  

• Planifica com alguma 
dificuldade o texto, após 
pesquisa e seleção de 
informação pertinente.  

• Redige o texto com algum 
domínio na organização em 
parágrafos e dos 
mecanismos de coerência e 
de coesão textual.  

• Escreve de forma 
incompleta/com falhas de 
coerência e correção 
linguística sínteses, 
exposições sobre um tema, 
textos de opinião e 
apreciações críticas, 
respeitando as marcas de 
género.  

• Planifica com muita 
dificuldade o texto, após 
pesquisa e seleção de 
informação pertinente.  
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dos mecanismos de coerência 
e de coesão textual.  

• Edita, de forma autónoma e 
eficaz, os textos escritos, em 
diferentes suportes, após 
revisão, individual ou em 
grupo, tendo em conta a 
adequação, a propriedade 
vocabular e a correção 
linguística.  

• Respeita sempre os princípios 
do trabalho intelectual: 
identificação das fontes 
utilizadas, cumprimento das 
normas de citação, uso de 
notas de rodapé e 
referenciação bibliográfica.  

coerência e de coesão 
textual.  

• Edita os textos escritos, em 
diferentes suportes, após 
revisão, individual ou em 
grupo, tendo em conta a 
adequação, a propriedade 
vocabular e a correção 
linguística. 

• Respeita os princípios do 
trabalho intelectual: 
identificação das fontes 
utilizadas, cumprimento das 
normas de citação, uso de 
notas de rodapé e 
referenciação bibliográfica 

• Edita, de forma orientada, os 
textos escritos, em 
diferentes suportes, após 
revisão, individual ou em 
grupo, tendo em conta a 
adequação, a propriedade 
vocabular e a correção 
linguística. 

• Respeita quase sempre os 
princípios do trabalho 
intelectual: identificação das 
fontes utilizadas, 
cumprimento das normas de 
citação, uso de notas de 
rodapé e referenciação 
bibliográfica 

• Redige o texto com falhas na 
organização em parágrafos e 
dos mecanismos de 
coerência e de coesão 
textual.  

• Edita, com dificuldade e de 
forma orientada, os textos 
escritos, em diferentes 
suportes, após revisão, 
individual ou em grupo, 
tendo em conta a adequação, 
a propriedade vocabular e a 
correção linguística. 

• Respeita algumas vezes os 
princípios do trabalho 
intelectual: identificação das 
fontes utilizadas, 
cumprimento das normas de 
citação, uso de notas de 
rodapé e referenciação 
bibliográfica 

 
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 

• Resolve, com alguma 
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 

• Resolve, com orientação, 
situações que lhe são 
propostas e com que se 
depara, mobilizando o 
raciocínio com vista à 
tomada de decisão. 

• Resolve, com muita 
dificuldade e orientação, 
situações que lhe são 
propostas e com que se 
depara, nem mobiliza o 
raciocínio com vista à 
tomada de decisão. 

 

 
Pensamento 

Crítico 

 
Análise e  

crítica  
 

• Interpreta de forma 
pertinente e 
assertiva/completa textos 
orais e escritos de diversos 
géneros, evidenciando 
perspetiva crítica e criativa.  

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

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

• Interpreta de forma muito 
elementar textos orais e 
escritos de diversos géneros, 
evidenciando perspetiva 
crítica e criativa 

 

 
Pensamento 

Criativo 

 
Criatividade 

• Desenvolve de forma 
autónoma e entusiástica um 
projeto de leitura (ou outro) 
que revele pensamento crítico 
e criativo, a apresentar 

• Desenvolve de forma 
autónoma e com algum 
entusiasmo um projeto de 
leitura (ou outro) que 
revele pensamento crítico e 
criativo, a apresentar 

• Desenvolve de forma 
autónoma e pouco 
entusiástica um projeto de 
leitura (ou outro) que revele 
pensamento crítico e 
criativo, a apresentar 

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

publicamente em suportes 
variados. 

publicamente em suportes 
variados. 

publicamente em suportes 
variados. 

 
Relações 

Interpessoais 

 
Iniciativa / 

Responsabilidade / 
Cooperação / 
Solidariedade 

 

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

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

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

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

 

 
1) 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. 

 

 
 


