
 

 

 
Critérios Específicos de Avaliação da disciplina de Português – 2º e 3º ciclos – Ano letivo 2021/2022 

 

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO PROCESSOS DE RECOLHA 
DE INFORMAÇÃO 
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Oralidade - Compreender  enunciados orais de diferentes tipologias e em diferentes situações de comunicação. 
- Exprimir-se de forma adequada em situações de comunicação diversificadas. 
 

15 % (2º ciclo) 
20 % (3º ciclo) 

Tarefas: 
- Processos de leitura  
- Processos de compreensão e 
produção oral/ escrita 
- Apresentações orais de 
trabalhos e/ou obras do 
domínio da Educação Literária 
(presenciais/ em vídeo/ áudio, 
na aula) 
- Trabalhos individuais/ em 
grupo 
- Trabalhos de pesquisa 
- Projetos 
 
Instrumentos: 
- Grelhas de observação direta 
- Listas de verificação 
- Fichas/ testes (fichas, 
questões-aula, questionários, 
entre outros) 

Leitura/ Educação 
Literária 

- Ler com fluência e expressividade. 
- Descodificar diferentes tipos de mensagens com diferentes intencionalidades comunicativas. 
- Distinguir, compreender  e interpretar  textos de diversos géneros e tipologias textuais.  
- Analisar e manifestar  ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados pelos diversos tipos e géneros 
de texto literário. 30 % (2º ciclo) 

25 % (3º ciclo) 

Escrita - Respeitar o tema/ tipo de texto e mobilizar  informação e vocabulário adequados. 
- Exprimir-se, respeitando o uso da pontuação, da ortografia, da estrutura frásica e da coerência e 
coesão textuais. 
- Articular as ideias numa sequência textual. 

20 % 
 

Gramática - Reconhecer  as diversas estruturas da língua nos diferentes planos: fonológico, morfológico, das 
classes de palavras, sintático, semântico e textual/discursivo. 
- Aplicar e relacionar  conhecimentos das diversas estruturas da língua em diferentes situações de 
comunicação. 
 

10 % 
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Autonomia - Ser perseverante perante as dificuldades; 
- Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação;  
- Desenvolver ideias e soluções de forma criativa e inovadora. 

8% 

- Listas de verificação 
- Grelhas de observação 

Responsabilidade  - Respeitar-se a si mesmo e aos outros; 
- Ponderar as suas ações e as dos outros em função do bem comum e da consciência social e 

ambiental. 

9% 

Cooperação - Adequar comportamentos em contexto de cooperação e partilha. 8% 


