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Critérios de avaliação 
  

PORTUGUÊS - 6º 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 

Escolaridade 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 

classificação 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 

especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os alunos. Ao longo do 2.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 conhecimento 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, 
valores e áreas de 
competências 
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Descritores de desempenho  
 

 
 

 
Aprendizagens essenciais 

Técnicas, 
instrumentos e 
procedimentos a 
mobilizar na recolha 
de informação 

 
 

Ponderação 

 

 

●Linguagens e 

textos 

 

●Pensamento 

crítico e criativo 

 

●Consciência e 

domínio do corpo 

 

●Informação e 

comunicação 

 

●Saber técnico e 

tecnologias 

 

 
Oralidade 
 
Estar apto não só a compreender formas 
complexas do oral (textos de géneros 
formais e públicos), por períodos 
prolongados, a identificar a intenção 
comunicativa do interlocutor (informar, 
persuadir, mentir, troçar, seduzir, por 
exemplo) e a reter a informação relevante 
para poderem intervir de modo adequado 
na interação, mas também a revelar 
fluência e adequação da expressão oral 
em contextos formais de comunicação. 
 

 
 
Leitura  
 
Adquirir fluência e eficácia na seleção de 
estratégias adequadas ao motivo pelo qual 
leem determinado texto ou obra, tendo 
em conta que estes deverão apresentar, 
neste nível de ensino, uma complexidade 
e uma dimensão que requeiram alguma 
persistência.  
 

 
 
 
 
 
Educação literária  
 
Compreender e interpretar textos 
literários. Fazer da leitura um gosto e um 
hábito para a vida e encontrar nos livros 
motivação para ler e continuar a aprender 
dependem de experiências gratificantes 
de leitura, a desenvolver a partir de 
recursos e estratégias diversificados, que 
o Plano Nacional de Leitura (PNL) 
disponibiliza, e de percursos orientados de 
análise e de interpretação. Neste âmbito, 
é ainda fundamental atingir a capacidade 
de apreciar criticamente a dimensão 

 
Compreensão 
Explicita, com fundamentação adequada, sentidos implícitos. Distingue factos de 
opiniões na explicitação de argumentos. 
 
Expressão 
Comunica, em contexto formal, informação essencial (paráfrase, resumo) e 
opiniões fundamentadas. 
Planifica, produz e avalia textos orais (relato, descrição, apreciação crítica), com 
definição de tema e sequência lógica de tópicos (organização do discurso, 
correção gramatical), individualmente ou em grupo. 
Faz uma apresentação oral, devidamente estruturada, sobre um tema. 
Capta e mantém a atenção da audiência (olhar, gesto, recurso eventual a 
suportes digitais). 
Utiliza, de modo intencional e sistemático, processos de coesão textual: anáforas 
lexicais e pronominais, frases complexas, expressões adverbiais, tempos e modos 
verbais, conectores frásicos. 
 
 
Lê textos com características narrativas e expositivas de maior complexidade, 
associados a finalidades várias (lúdicas, estéticas, publicitárias e informativas) e 
em suportes variados. 
Realiza leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. 
Explicita o sentido global de um texto. 
Faz inferências, justificando-as. 
Identifica tema(s), ideias principais e pontos de vista. 
Reconhece a forma como o texto está estruturado (partes e subpartes). 
Compreende a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do 
texto. 
Utiliza procedimentos de registo e tratamento de informação. Distingue nos 
textos características da notícia, da entrevista, do anúncio publicitário e do 
roteiro (estruturação, finalidade). Conhece os objetivos e as formas de 
publicidade na sociedade atual. 

 

 

Lê integralmente obras literárias narrativas, poéticas e dramáticas (no mínimo, 
quatro poemas de autores portugueses, quatro poemas de autores lusófonos, um 
poema do Romanceiro, de Almeida Garrett, dois contos de Grimm, três narrativas 
extensas de autor, um texto dramático, da literatura para a infância, de 
adaptações de clássicos e da tradição popular). 
Interpreta adequadamente os textos de acordo com o género literário. 
Analisa o sentido conotativo de palavras e expressões. 
Identifica marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema rimático e 
métrica (redondilha). 
Reconhece, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e indicações 
cénicas. 

 

 

 

Apresentações orais 
(grelha de observação e 
registo)  
 

 

 

Interações orais 
(grelha de observação e 
registo)  

 
 
 
 
 
Trabalhos de pesquisa 
e/ou de projeto  
(disciplinares e/ou 
interdisciplinares)  
 
 
 
 
 
 
 
Testes globais 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

 

 

 
 
 



 

 

 

●Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

 

 

●Sensibilidade 

estética e artística 

 

estética dos textos literários, portugueses 
e estrangeiros, e o modo como 
manifestam experiências e valores. Este 
domínio deverá abrir a possibilidade de 
convergência com a oralidade, a leitura, a 
escrita e a reflexão sobre a língua, visto 
que, sendo objeto o texto literário, nele 
se refletirão procedimentos de 
compreensão, análise, inferência, escrita 
e uso específico da língua. 
 

Escrita  
 
Atingir o domínio de processos, 
estratégias, capacidades e conhecimentos 
para escrita de textos de diversos géneros 
com vista a uma diversidade de objetivos 
comunicativos, com organização 
discursiva adequada, diversidade e 
propriedade vocabular, correção 
linguística e correção ortográfica. 
 
 

Gramática 
  
Estar sistematizado quanto aos aspetos 
básicos da estrutura e do funcionamento 
da língua.   

Analisa o modo como os temas, as experiências e os valores são representados e 
valoriza a diversidade de culturas, de vivências e de mundivisões presente nos 
textos. 
Explica recursos expressivos utilizados na construção de textos literários 
(designadamente anáfora e metáfora). 
Expressa reações aos livros lidos e partilhar leituras através de declamações, 
representações teatrais, escrita criativa, apresentações orais. 
Desenvolve um projeto de leitura que integre explicitação de objetivos de leitura 
pessoais e comparação de temas comuns em obras, em géneros e em 
manifestações artísticas diferentes (obras escolhidas em contrato de leitura com 
o professor). 

 

Escreve textos de caráter narrativo, integrando o diálogo e a descrição. 
Utiliza sistematicamente processos de planificação, textualização e revisão de 
textos. 
Utiliza processadores de texto e recursos da Web para a escrita, revisão e partilha 
de textos. 
Intervém em blogues / fóruns, por meio de textos adequados ao género e à 
situação de comunicação. 
Redige textos de âmbito escolar, como a exposição e o resumo.  
Produz textos de opinião com juízos de valor sobre situações vividas e sobre 
leituras feitas. 

 

Aplica com propriedade elementos e estruturas gramaticais correspondentes ao 
seu nível de escolaridade, de modo a facilitar a proficiência linguística, oral e 
escrita. 

 

 
 
 
Leitura expressiva  
(grelha de verificação de 
desempenho)  

 
 
 
 
 
 
 
Questões de aula, 
minitestes, fichas de 
leitura 

 
 
 
 

 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 



 

 

  Grelha de atitudes e valores 
ATITUDES Total 

Responsabilidade 
e organização 

 Revela qualidade 
e organização do 
caderno diário 

Revela 
organização 
de outros 
registos 

Apresenta e 
utiliza 
adequadamente 
o material 
escolar 

  

  2 1 2  5% 
Participação 
ativa, autonomia 
e iniciativa 

Realiza 
autonomamente 
as tarefas 

Participa de 
forma 
organizada e 
adequada 

Demonstra 
pensamento 
crítico e 
criativo 

Participa em 
atividades 
intraescolares 

Participa em 
atividades 
extraescolares 

 

 1 1 1 1 1 5% 
Atitudes e 
comportamento 
em contexto 
escolar 

Cumpre as 
regras de 
atenção e 
concentração 

Adota 
comportamentos 
adequados e de 
respeito mútuo 

Coopera 
com os 
outros  

   

 2 2 1   5% 

 
 

●Relacionamento 

interpessoal 

 

●Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

 

●Bem-estar e saúde 

e ambiente 
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Responsabilidade e organização 
 
Organizar, de forma adequada e 
responsável, 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 

extraescolares mostrando autonomia, 

iniciativa e espirito crítico 

 

Atitudes e comportamentos em 
contexto escolar 
 
Adotar comportamentos adequados ao 
contexto escolar e cumprir regras 
estabelecidas 

 

 

 

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; demonstra pensamento crítico e criativo; participa em atividades 

intra ou extraescolares 

 

 

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

 
 
 

• Grelhas de observação 

e registo de 

comportamento/atitu

des; 

•  

Grelha de registo de 

desempenho nas 

atividades; 

 

 

Material essencial 

para a disciplina.  

 

 

 
 

 

 
 

Cada 

parâmetro 
de avaliação 

deste 

domínio tem 

um peso 
igual na 

avaliação, 

isto é, 5% 
cada. 



 

 

 

PERFIL DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS – Português- 2º Ciclo 
 

 
Domínios 

 

 
Descritores 

Perfil dos Alunos 
 

Níveis de Desempenho  

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 
Oralidade 

  
Interpretar discursos orais com 
diferentes graus de formalidade e 
complexidade, seguindo a intenção 
comunicativa.  
Produzir textos orais corretos, usando 
vocabulário e estruturas gramaticais 
diversificados 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) 
 

Criativo (A, C, D, 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 
dificuldades, discursos 
orais. Raramente participa 
em situações de interação 
discursiva e produz textos 
orais com incorreções. 

 
Interpreta, 
satisfatoriamente, alguns 
discursos orais de acordo 
com a intenção 
comunicativa. Participa 
ainda que com algumas 
incorreções, na interação 
discursiva e na produção de 
textos orais. 

 
Interpreta, com 
facilidade, discursos orais, 
de acordo com a intenção 
comunicativa. Revela 
facilidade na interação 
discursiva e na produção 
de textos orais. 

 
Interpreta, com bastante 
facilidade, discursos orais, 
até os complexos, de 
acordo com a intenção 
comunicativa. Revela 
muita facilidade na 
interação discursiva 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 
complexidade, em função da intenção e 
da pertinência da comunicação.  

 

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

Criativo (A, C, D, L)  
 

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

Questionador (A, F, G, I, J) 
 

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

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

 
Lê com alguma 
expressividade textos de 
diferentes tipos. Interpreta, 
reflete e aprecia textos 
ainda que com algumas 
dificuldades. 

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

 
Lê com muita 
expressividade textos de 
diferentes tipos e graus 
de complexidade. Revela 
muita facilidade na 
interpretação, reflexão e 
apreciação de textos 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) 
 
 

Lê e revela dificuldades na 
interpretação, reflexão e 
apreciação de textos 
literários de géneros 
diversos, revelando muitas 
dificuldades na sua 
contextualização e no 
reconhecimento dos seus 
valores intrínsecos 
(culturais, éticos, estéticos, 
políticos e religiosos). 

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

Lê e revela facilidade na 
interpretação, reflexão e 
apreciação de textos 
literários de géneros 
diversos, 
contextualizando-os e 
reconhecendo os seus 
valores intrínsecos 
(culturais, éticos, 
estéticos, políticos e 
religiosos) 

Lê e revela muita 
facilidade na 
interpretação, reflexão e 
apreciação de textos 
literários de géneros 
diversos, 
contextualizando-os e 
reconhecendo os seus 
valores intrínsecos 
(culturais, éticos, 
estéticos, políticos e 
religiosos). 
 



 

 
 

Escrita  
 

Redigir textos de diversos tipos com 
coerência e correção linguística, 
mobilizando conhecimentos sobre o tema 
da sua intencionalidade comunicativa e 
cumprindo regras de estrutura e de 
formato.  
 

 

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

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

Criativo (A, C, D, 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) 
 

 
 
Redige com dificuldade 
textos de diversos tipos, 
apresentando muitas 
lacunas de coerência e 
correção linguística, não 
cumprindo regras sobre o 
tema, estrutura e formato. 

 
Redige, satisfatoriamente, 
textos de diversos tipos, 
apresentando coerência e 
correção linguística; nem 
sempre cumpre regras 
sobre o tema, a estrutura e 
o formato. 

 
Redige com facilidade 
textos de diversos tipos 
com coerência e correção 
linguística, mobilizando 
conhecimentos sobre o 
tema da sua 
intencionalidade 
comunicativa e 
cumprindo regras de 
estrutura e de formato. 

 
Redige com muita 
facilidade textos de 
diversos tipos com 
coerência e correção 
linguística, mobilizando 
conhecimentos sobre o 
tema da sua 
intencionalidade 
comunicativa e 
cumprindo regras de 
estrutura e de formato. 

 
Gramática  

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

 
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 
reconhecimento e na 
aplicação das regras 
gramaticais, a nível do 
léxico, da morfologia e da 
sintaxe. 

 
Reconhece e aplica, 
satisfatoriamente, as regras 
gramaticais, a nível do 
léxico, da morfologia e da 
sintaxe. 

 
Revela facilidade no 
reconhecimento e na 
aplicação das regras 
gramaticais, a nível do 
léxico, da morfologia e da 
sintaxe. 

 
Revela muita facilidade 
no reconhecimento e na 
aplicação das regras 
gramaticais, 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- 

Relacionamento 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 

 

   
LISTA DE OBRAS E TEXTOS PARA 5.º ANO 

 
1. Álvaro Magalhães - O Limpa-Palavras e outros Poemas (escolher 4 

poemas) 
      OU 
              Luísa Ducla Soares - A Cavalo no Tempo (escolher 8 poemas) 
 

2. Alves Redol - A Vida Mágica da Sementinha 
 

3. Ilse Losa - O Príncipe Nabo 
 

4. Gentil Marques - “A lenda do milagre das rosas”; “A lenda das três 
mouras encantadas”; “A lenda da Batalha de Ourique”; “A lenda da Serra 
da Estrela”; “A lenda da Senhora da Nazaré”; “A lenda das amendoeiras” 
(escolher 3 lendas) 

       OU 
             João Pedro Mésseder e Isabel Ramalhete (sel., adapt., reconto) -    
             Contos e Lendas de Portugal e do Mundo (escolher 3 contos/lendas) 
 

5. Sophia de M. B. Andresen – A Fada Oriana OU O Rapaz de Bronze 
 

6. La Fontaine -“A Cigarra e a Formiga”, “O Lobo e a Raposa”, “A Raposa e 
as Uvas”; “A Raposa e a Cegonha”, “O Leão e o Rato”, “O Velho, o Rapaz 
e o Burro”, “A Galinha dos Ovos de Oiro”, “A Lebre e a Tartaruga” in 
Fábulas (escolher 6 fábulas)  

       OU 
              Esopo - Fábulas de Esopo (escolher 6 fábulas) 
 

7. Virginia Woolf - A Viúva e o Papagaio 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


