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Critérios de avaliação 
  

PORTUGUÊS - 7º ano 
 

    A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as Aprendizagens Essenciais, que 

constituem orientação curricular base, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Esco-

laridade Obrigatória. A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e assume caráter contínuo e sistemático. A avaliação 

sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos, tendo como objetivos a classifica-

ção e certificação. A informação resultante da avaliação sumativa materializa-se numa escala numérica de 1 a 5.  

  

Escala de classificação:  

 

 
 

 

 

 

No processo avaliativo são utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e adequados às finalidades, 

ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação a recolher, que variam em função da diversidade e especi-

ficidade do trabalho curricular a desenvolver com os alunos. Ao longo do 3.º ciclo do ensino básico, a disciplina de Português 

permitirá aos alunos desenvolverem, em níveis progressivamente mais exigentes, as competências nucleares da língua em 

domínios específicos: a compreensão do oral, a expressão oral, a leitura, a educação literária, a expressão escrita e o conheci-

mento explícito sobre a língua. 

Classificação da prova Classificação final da 
disciplina 

Menções 

0 a 19 1 
Insuficiente 

20 a 49 2 

50 a 69 3 Suficiente 

70 a 89 4 Bom 

90 a 100 5 Muito Bom 



 

Perfil dos alunos:  
princípios, visão, valo-
res e áreas de compe-
tências 
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Domínios / Competências 
 

 

Aprendizagens essenciais 

Técnicas, instrumen-
tos e procedimentos 
a mobilizar na reco-
lha de informação 

 
 

Pondera-

ção 

 

 

●Linguagens e textos 

 

 

●Pensamento crítico 

e criativo 

 

 

●Consciência e domí-

nio do corpo 

 

 

●Informação e co-

municação 

 

 
Oralidade                        
Competência da oralidade (com-
preensão e expressão) com base 
em textos/discursos de géneros 
adequados a propósitos comuni-
cativos como expor, informar, 
narrar, descrever, expressar 
sentimentos e persuadir;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitura  
Competência da leitura cen-
trada predominantemente em 
biografias, em textos de géneros 
jornalísticos de opinião (artigo 
de opinião, crítica) e em textos 
e discursos da esfera da publici-
dade;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educação literária  

Compreensão 
Compreender textos orais identificando assunto, tema e intenção comu-
nicativa (expor, informar, narrar, descrever, expressar sentimentos, per-
suadir), com base em inferências.  
Destacar o essencial de um texto audiovisual, tendo em conta o objetivo 
da audição/visionamento.  
Sintetizar a informação recebida pela tomada de notas das ideias-chave. 
 
 Expressão  
Planificar textos orais tendo em conta os destinatários e os objetivos de 
comunicação.  
Usar a palavra com fluência, correção e naturalidade em situações de 
intervenção formal, para expressar pontos de vista e opiniões e fazer a 
exposição oral de um tema.  
Respeitar as convenções que regulam a interação discursiva, em situa-
ções com diferentes graus de formalidade.  
Usar mecanismos de controlo da produção discursiva a partir do feed-
back dos interlocutores. Avaliar o seu próprio discurso a partir de critérios 
previamente acordados com o professor. 
 
Leitura 
Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: biografia, textos 
de géneros jornalísticos de opinião (artigo de opinião, crítica), textos pu-
blicitários.  
Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de 
pesquisa.  
Explicitar o sentido global de um texto.  
Fazer inferências devidamente justificadas.  
Identificar tema(s), ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, 
factos, opiniões.  
Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e subpartes).  
Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção do 
sentido do texto. 
Identificar, nas mensagens publicitárias, a intenção persuasiva, os valo-
res e modelos projetados.  
Expressar, com fundamentação, pontos de vista e apreciações críticas 
suscitadas pelos textos lidos.  
Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação.  
Educação literária 

 

 

 

Oralidade 
(grelha de observa-

ção e registo) 

 

 

 

Leitura  
(fichas de leitura) 

 
Leitura expres-

siva 
(grelha de verifica-
ção de desempe-

nho)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escrita / Educa-

ção literária 
(Testes globais) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
9% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56% 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

●Saber técnico e tec-

nologias 

 

 

 

●Raciocínio e resolu-

ção de problemas 

 

 

 

●Sensibilidade esté-

tica e artística 

 

Educação literária com aquisição 
de conhecimento de aspetos for-
mais específicos do texto poético 
e do texto dramático, com pro-
gressiva autonomia no hábito de 
leitura de obras literárias e de 
apreciação estética;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrita  
Competência da escrita que in-
clua obrigatoriamente saber es-
crever resumos, sínteses, textos 
elaborados para exposição de 
conhecimentos e ideias, para 
partilha de opinião, narrativas, 
biografias, guiões de entrevista 
e comentários;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gramática  

Ler integralmente obras literárias narrativas, líricas e dramáticas (no mí-
nimo, nove poemas de oito autores diferentes, duas narrativas de auto-
res de língua portuguesa e um texto dramático).  
Interpretar os textos em função do género literário.  
Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema rimá-
tico e métrica (redondilha maior e menor).  
Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e indica-
ções cénicas.  
Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são repre-
sentados na obra e compará-lo com outras manifestações artísticas (mú-
sica, pintura, escultura, cinema, etc.).  
Explicar recursos expressivos utilizados na construção do sentido (enu-
meração, pleonasmo e hipérbole).  
Exprimir ideias pessoais sobre textos lidos e ouvidos com recurso a su-
portes variados. 
Desenvolver um projeto de leitura que integre objetivos pessoais do leitor 
e comparação de diferentes textos (obras escolhidas em contrato de lei-
tura com o(a) professor(a)).  
 
Escrita 
Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário 
e à finalidade (informativa ou argumentativa) no âmbito de géneros 
como: resumo, exposição, opinião, comentário, biografia e resposta a 
questões de leitura.  
Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando 
distribuição de informação por parágrafos.  
Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade de 
sentido, a progressão temática e a coerência global do texto.  
Redigir textos com processos lexicais e gramaticais de correferência e 
de conexão interfrásica mais complexos com adequada introdução de 
novas informações, evitando repetições e contradições.  
Escrever com propriedade vocabular e com respeito pelas regras de or-
tografia e de pontuação.  
Avaliar a correção do texto escrito individualmente e com discussão de 
diversos pontos de vista.  
Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto à identificação das 
fontes.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gramática 
(Questões de aula, 

minitestes) 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 



 

 

PERFIL DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS – Português- 3º Ciclo 
 

Competência gramatical por 
meio de um progressivo conhe-
cimento sobre aspetos básicos 
de diversos planos (fonológico, 
morfológico, das classes de pa-
lavras, sintático, semântico e 
textual-discursivo).  
  

Gramática 
Identificar a classe de palavras: determinante relativo, pronome relativo, 
advérbio relativo; conjunção e locução conjuncional coordenativa disjun-
tiva, conclusiva e explicativa e subordinativa final, condicional e comple-
tiva; locução prepositiva.  
Conjugar verbos regulares e irregulares em todos os tempos e modos.  
Utilizar corretamente o pronome pessoal átono (verbos antecedidos de 
determinados pronomes e advérbios).  
Empregar corretamente o modo conjuntivo em contextos de uso obriga-
tório em frases complexas.  
Identificar a função sintática de modificador (de nome e de verbo).  
Classificar orações subordinadas: adverbiais finais, condicionais; subs-
tantivas completivas (selecionadas por verbo) e adjetivas relativas (res-
tritiva e explicativa).  
Distinguir os processos de derivação e de composição na formação re-
gular de palavras.  
Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de natureza geo-
gráfica.  
Explicar sinais de pontuação em função da construção da frase.  
 

 
 

●Relacionamento in-

terpessoal 

 

●Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

 

 

●Bem-estar e saúde 

e ambiente 
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Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e res-
ponsável, o trabalho a desenvolver, 
assim como o diverso material escolar 

 

Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
Participar ativa e adequadamente 

na realização de tarefas intra ou ex-

traescolares mostrando autonomia, 

iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados ao 
contexto escolar e cumprir regras esta-
belecidas 

 

 

 

Revela qualidade e organização do caderno diário e outros registos; apresenta e 

utiliza adequadamente o material escolar 

 

 

 

Realiza autonomamente as tarefas; participa de forma organizada e adequada; de-

monstra pensamento crítico e criativo; participa em atividades intra ou extraesco-

lares 

 

 

Cumpre as regras de atenção e concentração nas aulas; adota comportamentos ade-
quados e de respeito mútuo; coopera com os outros  

 
 
 

• Grelhas de observa-

ção e registo de com-

portamento/atitudes; 

•  

Grelha de registo de 

desempenho nas ati-

vidades; 

 

 

Material essencial 

para a disciplina.  

 
 

 

 

 
Cada pa-

râmetro 

de avalia-
ção deste 

domínio 

tem um 
peso igual 

na avalia-

ção, isto 

é, 5% 

cada. 



 

 
Domínios 

 

 
Descritores 

Perfil dos Alunos 
 

Níveis de Desempenho  

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 
Oralidade 

  
Interpretar discursos orais com diferen-
tes graus de formalidade e complexi-
dade, seguindo a intenção comunicativa.  
Produzir textos orais corretos, usando 
vocabulário e estruturas gramaticais di-
versificados e recorrer a mecanismos de 
organização e de coesão discursiva.  

 

Comunicador (A, B, D, E, H) 
 

Conhecedor/sabedor/culto/informado 
(A, B, G, I, J) 
 

Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 
 

Respeitador da diferença/do outro 
(A, B, E, F, H) 
 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 

 
Interpreta, com dificulda-
des, discursos orais. Rara-
mente participa em situa-
ções de interação discur-
siva e produz textos orais 
com incorreções. 

 
Interpreta, satisfatoria-
mente, alguns discursos 
orais de acordo com a in-
tenção comunicativa. Par-
ticipa ainda que com algu-
mas incorreções, na inte-
ração discursiva e na pro-
dução de textos orais. 

 
Interpreta, com facilidade, 
discursos orais, de acordo 
com a intenção comunica-
tiva. Revela facilidade na in-
teração discursiva e na pro-
dução de textos orais. 

 
Interpreta, com bastante 
facilidade, discursos orais, 
até os complexos, de 
acordo com a intenção co-
municativa. Revela muita 
facilidade na interação dis-
cursiva e na produção de 
textos orais. 

Leitura 

 

Ler expressivamente textos de diferentes 
tipos e graus de complexidade.  
Interpretar, refletir e apreciar textos de 
diferentes tipologias e graus de complexi-
dade, em função da intenção e da perti-
nência da comunicação.  

 

 
Conhecedor/sabedor/culto/informado 
 (A, B, G, I, J) 
 

Leitor (A, B, C, D, F, H, I,) 
 

Sistematizador/organizador (A, B, C, I, J) 
 

 
Lê com pouca expressivi-
dade textos de diferentes 
tipos. Revela dificuldades 
na interpretação, reflexão 
e apreciação de textos. 

 
Lê com alguma expressi-
vidade textos de diferen-
tes tipos. Interpreta, re-
flete e aprecia textos 
ainda que com algumas 
dificuldades. 

 
Lê expressivamente textos 
de diferentes tipos e graus 
de complexidade. Revela fa-
cilidade na interpretação, 
reflexão e apreciação de 
textos de diferentes graus 
de complexidade 

Lê com muita expressivi-
dade textos de diferentes 
tipos e graus de complexi-
dade. Revela muita facili-
dade na interpretação, re-
flexão e apreciação de tex-
tos de diferentes graus de 
complexidade. 

 
 

Educação Literária  
 

Ler expressivamente textos de diferentes 
tipos e graus de complexidade.  
Ler, refletir, apreciar e interpretar textos 
literários, portugueses e estrangeiros, de 
géneros diversos, identificando temas, 
ideias principais e pontos de vista.  

 

 
Comunicador (A, B, D, E, H) 
 

Conhecedor/sabedor/ culto/ 
Informado (A, B, G, I, J) 
 

Criativo (A, C, D, J)  
 

Indagador/investigador 
(C, D, F, H, I) 
 

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 
 

Responsável/autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Crítico / Analítico 
(A, B, C, D ,G) 

 
Lê e revela dificuldades na 
interpretação, reflexão e 
apreciação de textos lite-
rários de géneros diver-
sos, revelando muitas difi-
culdades na sua contextu-
alização e no reconheci-
mento dos seus valores 
intrínsecos (culturais, éti-
cos, estéticos, políticos e 
religiosos). 

 
Lê, interpreta, reflete e 
aprecia textos literários 
de géneros diversos, sa-
tisfatoriamente. Revela 
ainda alguma dificuldade, 
na sua contextualização e 
no reconhecimento dos 
seus valores intrínsecos 
(culturais, éticos, estéti-
cos, políticos e religiosos). 

 
Lê e revela facilidade na in-
terpretação, reflexão e 
apreciação de textos literá-
rios de géneros diversos, 
contextualizando-os e reco-
nhecendo os seus valores 
intrínsecos (culturais, éti-
cos, estéticos, políticos e 
religiosos) 

 
Lê e revela muita facilidade 
na interpretação, reflexão 
e apreciação de textos lite-
rários de géneros diversos, 
contextualizando-os e re-
conhecendo os seus valo-
res intrínsecos (culturais, 
éticos, estéticos, políticos e 
religiosos). 
 

 
 

Escrita  
 

Redigir textos de diversos tipos com coe-
rência e correção linguística, mobilizando 
conhecimentos sobre o tema da sua inten-
cionalidade comunicativa e cumprindo re-
gras de estrutura e de formato.  
 

 

 
Comunicador (A, B, D, E, H) 
 

Conhecedor/sabedor/ culto/ 
Informado (A, B, G, I, J)  
 

Participativo / Colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 

Criativo (A, C, D, J)  
 

Participativo/colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 
Redige com dificuldade 
textos de diversos tipos, 
apresentando muitas la-
cunas de coerência e cor-
reção linguística, não 
cumprindo regras sobre o 
tema, estrutura e for-
mato. 

 
Redige, satisfatoria-
mente, textos de diversos 
tipos, apresentando coe-
rência e correção linguís-
tica; nem sempre cumpre 
regras sobre o tema, a es-
trutura e o formato. 

 
Redige com facilidade tex-
tos de diversos tipos com 
coerência e correção lin-
guística, mobilizando co-
nhecimentos sobre o tema 
da sua intencionalidade co-
municativa e cumprindo re-
gras de estrutura e de for-
mato. 

 
Redige com muita facili-
dade textos de diversos ti-
pos com coerência e corre-
ção linguística, mobilizando 
conhecimentos sobre o 
tema da sua intencionali-
dade comunicativa e cum-
prindo regras de estrutura 
e de formato. 



 

 

Respeitador da diferença/do outro 
(A, B, E, F, H) 
 

Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 
 

Indagador / Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 

Gramática 
Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe 
do português. 
Sistematizar as regras de utilização das clas-
ses gramaticais.  
Reconhecer as propriedades das palavras e 
formas de organização do léxico. 
 

Questionador (A, F, G, I, F) 
 
Conhecedor/sabedor/ culto/ 
Informado (A, B, G, I, J) 
 

Indagador/investigador (C, D, F, H, I) 
 

Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
Revela dificuldades no re-
conhecimento e na aplica-
ção das regras gramati-
cais, a nível do léxico, da 
morfologia e da sintaxe. 

 
Reconhece e aplica, satis-
fatoriamente, as regras 
gramaticais, a nível do lé-
xico, da morfologia e da 
sintaxe. 

 
Revela facilidade no reco-
nhecimento e na aplicação 
das regras gramaticais, a ní-
vel do léxico, da morfologia 
e da sintaxe. 

 
Revela muita facilidade no 
reconhecimento e na apli-
cação das regras gramati-
cais, a nível do léxico, da 
morfologia e da sintaxe. 

Legenda 
A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e criativo; E- Relacio-

namento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - 

Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e Domínio do Corpo. 


