
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

DISCIPLINA  PORTUGUÊS – 2º CICLO 5ºANO 

 
  

DOMÍNIOS CONTEÚDOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

 
 
 

Oralidade 

 
Interação discursiva 

Interpretação de texto 

Pesquisa e registo de informação 

Produção de texto 

 
 
Fichas de verificação 
Observação direta 

 
 

10% 

 
 
 

Leitura e Escrita 

 
Fluência de leitura: velocidade, precisão, prosódia 
Compreensão de texto  
Registo e organização da informação 
Ortografia e caligrafia 
Produção de texto 

 

 
 
Fichas de avaliação 
diagnóstica 
Fichas formativas 
Fichas de avaliação 
sumativa   

 
 

50% 

 
 

Educação Literária 

 

Leitura e audição 

Compreensão de texto 

Produção expressiva(oral e escrita) 

 
 

Guiões de leitura 
Trabalhos escritos 

 
 
 

20% 

 
 
 

Gramática 

Classes de palavras 

Morfologia e lexicologia 

Sintaxe 

 
 
 

Fichas de avaliação 
 

 

 
 
 

20% 

 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

DISCIPLINA  PORTUGUÊS – 2º CICLO 6ºANO 

 
 

DOMÍNIOS CONTEÚDOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

 
 

Oralidade 

Interação discursiva 

Interpretação de texto 

Pesquisa e registo da informação 

Produção de texto 

 
 
Fichas de verificação 
Observação direta 

 
 

10% 

 
 
 

Leitura e Escrita 

 
Fluência de Leitura:  velocidade, precisão, prosódia 
Compreensão de texto 
Pesquisa, registo e organização da informação 
Produção de texto 

 
Fichas de avaliação 
diagnóstica 
Fichas formativas 
Fichas de avaliação 
sumativa   

 
 

50% 

 
 
 

Educação Literária 

 

Compreensão de texto  

Produção expressiva(oral) 

 
Guiões de leitura 
Trabalhos escritos 

 
 
 

20% 
 
 

 

 
 

Gramática 

 

Classes de palavras 

 Morfologia e lexicologia 

Sintaxe 

  

 
 

Fichas de avaliação 

 
 

20% 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

DISCIPLINA : Português 7º ANO 

 

DOMÍNIOS CONTEÚDOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

 

ORALIDADE  

 

 

Interação discursiva  

 Regras  de  interação;  informação,  explicação,  esclarecimento; retoma  e  

resumo  de  ideias;  apresentação  de  propostas  e sugestões  

  

Interpretação de texto  

 Tema,  assunto;  informação  essencial  e  acessória;  deduções  e inferências  

 Intencionalidade comunicativa  

 Manifestação de ideias e pontos de vista  

  

Registo e tratamento de informação  

 Ideias-chave; notas; síntese  

  

Produção de texto  

 Narrativa  

 Géneros  escolares  (complexidade  crescente):  apresentação  

de tema; argumentação  

 Planificação do texto (tópicos)  

 

Três momentos de 

avaliação :   

 Um teste 

global por 

período ; 

 Duas fichas 

formativas de 

Oralidade. 

 

 

 

Oralidade : 10% 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

 Informação  pertinente,  pesquisa  sob  orientação;  

recurso pontual a suportes tecnológicos  

 Vocabulário e estruturas frásicas: fluência e correção 

  

 

LEITURA 

 

 

 

 Géneros  escolares 

 Texto  de  características  expositivas;  artigo de opinião  

 Textos de características: narrativas; descritivas  

 Texto  biográfico,  comentário,  reportagem,  entrevista,  texto publicitário  

 

Interpretação de texto  

 Antecipação de conteúdos e confronto com o texto  

 Tema, ideia principal; pontos de vista e universos de referência  

 Causa e efeito; facto e opinião  

 Deduções e inferências  

 Estrutura do texto (partes) e sentido global do texto  

 Continuidade,  progressão  temática,  coerência  e  coesão  textual (repetições;  

substituição  por  pronomes,  por sinónimos  e equivalentes;  referência  por  

possessivos;  conectores; ordenação correlativa de tempos verbais)  

 Pontos  de  vista,  apreciações  críticas  (expressão  e fundamentação)  

 

 

Três momentos de 

avaliação :   

 Um teste 

global por 

período ; 

 Duas fichas 

formativas de 

Leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura : 25% 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

Organização e tratamento da informação  

 Notas, tópicos; ideias-chave  

EDUCAÇÃO 

LITERÁRIA 

 

 

 

 

 

Textos  literários   

 Textos portugueses  e  estrangeiros,  de  diferentes épocas e de géneros diversos  

 Textos selecionados  

  

Interpretação de texto  

 Texto poético: estrofe, verso, refrão, rima, esquema rimático  

 Tema, ideia principal, pontos de vista e universos de referência  

 Estruturação do texto (partes) e sentido global do texto  

 Comparação de textos de diferentes géneros  

 Valores culturais  

 Recursos expressivos estudados nos ciclos anteriores (retoma) 

 Aliteração,  pleonasmo  e  hipérbole;  valor  semântico  da pontuação  

  

Produção oral e escrita  

 Leitura  expressiva:  individual  ou  em  grupo;  recitação; dramatização  

 Expressão de ideias pessoais sobre o texto  

 Comentário de texto  

 Escrita de textos diversos  

Três momentos de 

avaliação :   

 Um teste 

global por 

período ; 

 Duas fichas 

formativas de 

Ed. Literária. 

 

Ed. Literária : 

25% 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

 

 

GRAMÁTICA 

 

 

 

 

Classes de palavras  

 Classes de palavras estudadas nos ciclos anteriores (retoma) 

 Verbo  principal:  transitivo  direto,  transitivo  indireto,  transitivo  

direto e indireto  

 Advérbio:  de  dúvida,  de  inclusão,  de  exclusão,  de  

designação, relativo e conectivo  

 Determinante: indefinido, relativo e interrogativo  

 Pronome relativo  

 Conjunção  coordenativa:  copulativa,  adversativa,  

disjuntiva, conclusiva e explicativa  

 Conjunção subordinativa: causal e temporal  

 Locução: prepositiva, adverbial  

  

Morfologia e lexicologia  

 Modos e tempos verbais (simples e compostos)  

 Paradigmas  flexionais  dos  verbos  regulares  da  1.ª,  da  2.ª  e  

da 3.ª conjugação (sistematização)  

 Verbos irregulares; verbos defetivos (impessoais e unipessoais)  

 Formação de palavras complexas: derivação (afixal e não-

Três momentos de 

avaliação :   

 Um teste 

global por 

período ; 

 Duas fichas 

formativas de 

Gramática 

 

Gramática : 20% 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

afixal) e composição (por palavras e por radicais)  

 Palavras compostas: plural  

 Palavras complexas: significado  

  

Sintaxe  

 Funções sintáticas estudadas nos ciclos anteriores (retoma) 

 Sujeito: subentendido e indeterminado  

 Pronome  pessoal  em  adjacência  verbal:  em  frases  afirmativas; em  frases  

que  contêm  uma  palavra  negativa;  em  frases iniciadas  por  pronomes  e  

advérbios  interrogativos;  com  verbos antecedidos de certos advérbios  

 Frase ativa e frase passiva (consolidação)  

 Discurso direto e discurso indireto (alargamento)  

 Coordenação  entre  orações:  coordenação  sindética e assindética;  orações  

coordenadas  copulativas,  adversativas, disjuntivas, conclusivas e explicativas  

 Subordinação  entre  orações:  oração  subordinante;  orações subordinadas  

adverbiais  causais  e  temporais;  orações  subordinadas adjetivas relativas  

                                                          

 

ESCRITA 

 

  

Produção escrita  

 Géneros  escolares  (complexidade  crescente):  texto  de características  

expositivas;  texto  de  características argumentativas  

Três momentos de 

avaliação :   

 Um teste 

global por 

Escrita : 20% 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

 Texto de características narrativas  

 Comentário  

 Resumo e síntese de texto de características expositivas  

 Expressão  de  conhecimentos:  resposta  a  questões  e  a instruções de trabalho  

  

Planificação, textualização e revisão  

 Planificação:  recolha  de  informação;  objetivos;  organização 

de informação segundo categoria ou género  

 Textualização:  caligrafia;  ortografia;  pontuação;  vocabulário  e estruturas  

sintáticas  (diversificação);  ordenação  e hierarquização  da  informação;  

estruturação  do  texto; adequação  a  diferentes  públicos  e  finalidades  

comunicativas; princípios do trabalho intelectual (identificação de fontes)  

 Revisão: correção, adequação e reformulação  

período ; 

 Duas fichas 

formativas  de 

Escrita 

 

 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

 

DISCIPLINA : Português 8º ANO 

 

DOMÍNIOS CONTEÚDOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

 

ORALIDADE  

 

 

Interação discursiva  

 Retoma e resumo de ideias; informação complementar  

 Relacionação com outros conhecimentos  

 Debate e justificação de opiniões  

  

Interpretação de texto  

 Tema e assunto; tópicos  

 Informação objetiva e informação subjetiva  

 Intencionalidade comunicativa (consolidação)  

 Manifestação de ideias e pontos de vista  

  

Registo e tratamento de informação  

 Ideias-chave; notas; síntese  

  

Produção de texto  

 Géneros  escolares  (complexidade  crescente):  apresentação  

Três momentos de 

avaliação :   

 Um teste 

global por 

período ; 

 Duas fichas 

formativas 

de 

Oralidade. 

 

 

Oralidade : 10% 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

de tema; argumentação, Informação; explicação  

 Planificação do texto (tópicos)  

 Informação  pertinente,  pesquisa  sob  orientação,  

citação; recurso pontual a suportes tecnológicos  

 Recursos verbais e não verbais: complexificação e adequação  

 Vocabulário e estruturas frásicas: diversidade  

  

Variação da língua  

 Plano fonológico, lexical e sintático; contextos geográficos    

 

 

LEITURA 

 

 

 

Géneros  escolares 

 texto  de  características  expositivas,  artigo  

              de opinião  

 Texto de características narrativas  

 Texto biográfico, páginas de diário e de memórias; comentário;  

reportagem, carta de apresentação  

  

Interpretação de texto  

 Tema,  ideias  principais;  pontos  de  vista  e  universos  

de referência  

 Causa e efeito  

Três momentos de 

avaliação :   

 Um teste 

global por 

período ; 

 Duas fichas 

formativas 

de Leitura. 

 

 

Leitura : 25% 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

 Deduções e inferências  

 Elementos de persuasão  

 Relações  intratextuais:  semelhança,  oposição,  causa  –

 consequência, parte – todo e genérico – específico  

 Estrutura do texto: partes, subpartes e sentido global do texto  

 Pontos  de  vista  e  apreciações  críticas:  

fundamentação; suportes textuais e espaços de circulação  

  

Organização e tratamento de informação  

 Notas; ideias-chave  

  

Variação da língua  

 Plano lexical e sintático; contextos históricos e geográficos 

  

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 

 

 

 

 

Textos  literários 

 Textos portugueses  e  estrangeiros,  de  diferentes  

épocas e de géneros diversos  

 Textos selecionados  

  

Interpretação de texto  

Três momentos de 

avaliação :   

 Um teste 

global por 

período ; 

 Duas fichas 

formativas 

Educação 

Literária : 25% 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

 Texto  dramático:  ato,  cena,  fala  e  indicação  cénica;  diálogos,  

              monólogos e apartes; personagens (diferentes pontos de vista)  

 Tema,  ideias  principais,  pontos  de  vista  e  universos  de  

              referência  

 Estruturação  do  texto  (partes  e  subpartes)  e  sentido  global  

do texto  

 Comparação de textos; relações de intertextualidade  

 Valores culturais e éticos  

 Recursos expressivos: antítese, eufemismo, ironia  

  

Produção oral e escrita  

 Leitura  expressiva:  individual  ou  em  grupo;  

recitação; dramatização  

 Expressão  de  ideias  pessoais  e  problematização  de  sentidos  

sobre os textos  

 Comentário de textos  

 Relações de obras literárias com outros discursos artísticos  

 Escrita, individual e coletiva, de textos diversos  

 

de Ed. 

Literária 

 

 

 

GRAMÁTICA 

Classes de palavras  

 Conjunção  subordinativa:  condicional,  final,  comparativa,  

Três momentos de 

avaliação :   

Gramática : 

20% 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

 

 

 

              consecutiva, concessiva e completiva; locução conjuncional  

  

Sintaxe  

 Pronome  pessoal  em  adjacência  verbal:  em  orações  

              subordinadas; na conjugação do futuro e do condicional  

 Funções sintáticas: modificador do nome (restritivo e apositivo) 

 Subordinação  entre  orações:  subordinadas  adverbiais  

             condicionais,  finais,  comparativas,  consecutivas  e  concessivas;  

            subordinadas  substantivas  completivas  (função  de                            

complemento direto)  

 Divisão e classificação de orações  

  

Lexicologia  

 Neologismos  

 Palavras polissémicas e palavras monossémicas  

 Campo semântico  

 Relações  semânticas:  sinonímia,  antonímia,  hiperonímia  e  

              holonímia  

 Um teste 

global por 

período ; 

 Duas fichas 

formativas 

de 

Gramática. 

 

 

 

 

 

ESCRITA 

 

   

Produção escrita  

 Géneros  escolares  (complexidade  crescente):  texto  de  

Três momentos de 

avaliação :   

 Um teste 

Escrita : 20% 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

          características  expositivas;  texto  de  características            

argumentativas   

 Texto  biográfico;  páginas  de  diário  e  de  memórias;  

comentário subordinado a tópicos; carta de apresentação  

 Plano, resumo e síntese de texto de características expositivas  

 Expressão de conhecimentos: resposta a questões, a instruções 

de trabalho (foco da pergunta)  

  

Planificação, textualização e revisão  

 Planificação:  planos;  organização  de  informação  

segundo características ou género  

 Textualização:  ortografia;  pontuação;  vocabulário  e  

estruturas sintáticas  (diversificação);  ordenação  e  

hierarquização  da informação;  estruturação  do  texto;  

adequação  a  diferentes públicos  e  finalidades  comunicativas;  

princípios  do  trabalho intelectual  (citação);  uso  criterioso  das  

tecnologias  da informação e comunicação 

 Revisão: correção, adequação e reformulação  

global por 

período ; 

 Duas fichas 

formativas 

de Escrita. 

 

 

 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

 

DISCIPLINA : Português 9º ANO 

 

DOMÍNIOS CONTEÚDOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

 

ORALIDADE  

 

 

  

 Interação  discursiva  

 Retoma e resumo de ideias   

 Relacionação com  outros  conhecimentos  

 Debate, justificação  e  reformulação  de opiniões  

 Interpretação  de  texto  

 Tema e  assunto; tópicos   

 Informação  objetiva e  informação  subjetiva   

 Manifestação de ideias  e  pontos  de vista   

 Registo e  tratamento  de informação   

 Ideias ‐chave;   síntese   (consolidação)   

 Produção   de  texto  

 Géneros  escolares   (complexidade   crescente):   

apresentação   de tema;  argumentação; apreciação  

crítica   

 Planificação   do texto  (tópicos)   

Três momentos de 

avaliação :   

 Um teste global 

por período ; 

 Duas fichas 

formativas de 

Oralidade. 

 

 

Oralidade : 10% 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

 Informação   pertinente,   citação;  recurso  a   suportes 

 tecnológicos  

 Recursos  verbais  e não  verbais: complexificação  e 

adequação  

 Vocabulário   e estruturas frásicas:  diversidade  

 Variação  da língua   

 Plano fonológico,  lexical   e  sintático, 

contextos geográficos  

 

LEITURA 

 

 

 

 Géneros  escolares:  textos   de  características   

expositivas   e  de características  argumentativas  

 Texto  de  características  narrativas  

 Texto  de  divulgação científica,  recensão,  comentário  

 Interpretação  de  texto  

 Tema,   ideias   principais;  pontos   de  vista   e  

universos   de referência (justificação)  

 Estrutura   do  texto:   partes   e  subpartes  (titulação)  

e sentido global (justificação); relacionação entre  

ambos  

 Relações   intratextuais:   semelhança,  oposição,   

causa  –consequência,  parte  – todo  e genérico  –   

específico  

Três momentos de 

avaliação :   

 Um teste global 

por período ; 

 Duas fichas 

formativas de 

Leitura. 

 

Leitura : 25% 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

 Pontos   de  vista   e  apreciações   críticas:  

fundamentação;  suportes  textuais e espaços de  

circulação  

 Vocábulos clássicos,  léxico   especializado  

 Organização  e tratamento  de informação   

 Ideias ‐chave;   tópicos  textuais  

 Variação  da língua   

 Plano fonológico,  lexical   e  sintático  (identificação);  

contextos  históricos e geográficos   

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 

 

 

 

 Textos   literários,   portugueses  e  estrangeiros,  de  

diferentes épocas  e  de géneros diversos  

 Textos  selecionados  

 Interpretação  de  texto  

 Géneros  literários:   epopeia,   romance,   conto,   

crónica,  soneto, texto dramático  

 Narrativa:  estrutura;  ação   e  episódios;  personagens  

(diferentes  pontos   de  vista);   narrador   de  1.ª  e  

de  3.ª  pessoa;  contextos  espacial e  temporal   

 Processos  da  construção   ficcional:   ordem   

cronológica   e  ordenação narrativa   

 Tema,   ideias   principais,  pontos   de  vista   e  

Três momentos de 

avaliação :   

 Um teste global 

por período ; 

 Duas fichas 

formativas de 

Ed. Literária 

 

Ed. Literária : 

25% 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

universos   de referência  

 Estruturação  do texto:  partes, subpartes 

 e respetivos títulos   

 Relações   contextuais;   comparação  de  textos   de  

autores contemporâneos  com   textos  de outras   

épocas  e  culturas  

 Valores culturais,  éticos,  estéticos,  políticos e  

religiosos   

 Obra enquanto  objeto  simbólico   

 Recursos  expressivos:  símbolo, alegoria e sinédoque  

 Produção   oral  e escrita   

 Pontos  de vista  e apreciações  críticas   

 Comentário  de texto  

 Textos  variados a  partir da reflexão sobre textos 

 literários. 

 

GRAMÁTICA 

 

 

 

 Fonologia  

 Processos  fonológicos   de  inserção   (prótese,   

epêntese   e  paragoge),  de  supressão  (aférese,   

síncope  e   apócope)   e   de alteração   de  segmentos   

(redução   vocálica,   assimilação,   

dissimilação, metátese)  

Três momentos de 

avaliação :   

 Um teste global 

por período ; 

 Duas fichas 

formativas de 

Gramática : 

20% 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

 Sintaxe  

 Pronome  pessoal em adjacência verbal 

 Funções sintáticas   (consolidação)   

 Divisão  e classificação de orações (consolidação)   

 Orações substantivas relativas   

 Lexicologia   

 Neologismos (consolidação) 

 Arcaísmos                                         

Gramática 

 

 

ESCRITA 

 

 Produção   escrita   

 Géneros  escolares   (complexidade   crescente):   

texto  de características   expositivas;   texto  de  

características  argumentativas   

 Plano,   resumo  e  síntese   de  textos   de  

características   expositivas  e  de  características   

argumentativas;   comentário   subordinado  a 

 tópicos   

 Expressão  de  conhecimentos:   resposta   a   

questões,   a   instruções de trabalho 

 (foco da pergunta)  

 Planificação,  textualização  e revisão  

 Planificação  (consolidação)   

Três momentos de 

avaliação :   

 Um teste global 

por período ; 

 Duas fichas 

formativas de 

Escrita 

 

Escrita : 20% 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

 Textualização:   ortografia;  pontuação  (uso   

expressivo);  vocabulário   e   estruturas sintáticas   

(diversificação);   ordenação  e  hierarquização  da  

informação;   estruturação  do  texto;  adequação  a 

  diferentes  públicos  e   finalidades 

comunicativas; princípios  do  trabalho  intelectual 

 (bibliografia)  

 Revisão (consolidação)   

 Uso das tecnologias  da informação 

e comunicação                                                        

 

Nota 1: Os instrumentos utilizados para avaliar estes domínios consistirão num teste global abrangendo todos os domínios avaliados 

e em duas fichas formativas por período, testando cada domínio.  

Nota 2 :Todos os instrumentos utilizados para avaliar estes domínios (testes, trabalhos escritos, fichas de trabalho, apresentações 

orais ...) terão o peso acima enunciado, consoante o domínio que estiverem a avaliar.   

 


