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CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO – disciplina de Português e Línguas Estrangeiras (5º e 7º anos) 

Domínios 
 

Subdomínios Descritores 
Instrumentos de 

Avaliação 
Percentagem 
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Saber 

(Conhecimentos) 

- Compreensão do oral; 

- Compreensão do escrito;  

- Gramática;  

- Expressão escrita; 

-Educação literária. * 

- Afere aprendizagens previstas nos programas para cada ano de 

escolaridade. 

- Revela correção linguística. 

- Compreende enunciados orais e/ou escritos. 

 

Fichas de Avaliação           

(60%) 

 

 

 

80% 

Saber Fazer 

(Capacidades) 

- Compreensão do oral; 

-Expressão oral; 

- Leitura/Compreensão do 

escrito;  

- Trabalho individual/ de 

grupo; 

-Educação literária.*  

- Compreende enunciados orais; 

- Produz enunciados orais com fluência, correção linguística e 

diversidade vocabular;  

- Lê com correção e expressividade; 

-Pesquisa, seleciona e organiza informação de modo a compreender 

diferentes vertentes da questão que lhe é colocada; 

- Revela criatividade e espirito crítico; 

- Revela capacidade de aplicar os conhecimentos em novas situações 

de aprendizagem; 

- Compreende a mensagem veiculada nos diversos textos literários.   

 

(20%) 

-Fichas de Trabalho 

-Trabalhos Individuais  

e/ou de Grupo 

-Questões de Aula  

-Fichas de leitura (obras 

literárias) * 
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Responsabilidad

e 

 

 

-Pontualidade/ 

assiduidade; 

- Revela pontualidade/assiduidade 

 Grelhas de Registo / 

Observação 

1% 

9% 

-Organização/apresentação 

do material escolar 

- Revela organização/apresentação do material escolar 
2% 

-TPC´s - Realiza os TPC´s 2% 

-Interesse/empenho/atenção 

nas atividades 

- Manifesta interesse/empenho/atenção nas atividades 
4% 

Sociabilidade 

-Respeito pelos outros - Manifesta respeito pelos outros 2% 

5% -Cumprimento de regras; - Cumpre as regras 2% 

- Solidariedade; - Manifesta solidariedade 1% 

Participação/Coo

peração 

-Participação; - Participa oportuna e corretamente 2% 
3% 

-Cooperação; - Coopera em atividades de pares/grupo 1% 



 

 

*disciplina de Português 

 

Autonomia 

 

-Curiosidade/iniciativa; - Revela curiosidade/iniciativa 

 
1% 

3% -Espirito crítico; - Revela espirito crítico 1% 

-Espírito de observação e 

pesquisa.  

- Revela espirito de observação e pesquisa 
1% 

OBSERVAÇÕES: Realização de avaliação de diagnóstico em todos os anos de escolaridade, no início do ano letivo; A não entrega de algum elemento de avaliação dentro do prazo estabelecido corresponderá a 

uma penalização ao critério do docente; Os parâmetros transversais, de avaliação da Língua Portuguesa e Avaliação das Tecnologias de Informação de Comunicação está contemplada em todos os parâmetros de 

avaliação do Domínio Cognitivo e o parâmetro de Educação para a Cidadania é avaliado no domínio das Atitudes e Valores. 

a) Caso não se recorra a este instrumento de avaliação a sua percentagem será atribuída às Fichas de Avaliação. 

Anexo II 


