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3º Ciclo do Ensino Básico – 9ºano

Disciplina: PORTUGUÊS

Ano Letivo: 2018/2019

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO
Domínios
 Compreensão e expressão oral

Peso

 Consolidar processos de registo e tratamento de
informação.

Nº
mínimo
1ºP – 1

 Fichas de avaliação

2ºP – 1
3ºP – 1

formalidade e complexidade.


1ºP – 1

Grelhas de observação direta (leitura, produção oral,

2ºP – 1

compreensão oral)

3ºP – 1

 Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral.

85%

Domínio I – Conhecimentos e Capacidades

 Interpretar discursos orais com diferentes graus de

Instrumentos

 Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e

15%

estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a
mecanismos de organização e coesão discursiva.
 Produzir textos orais (5 minutos) de diferentes tipos
e com diferentes finalidades.
 Reconhecer a variação da língua.

1ºP – 1


Apresentações orais / Produções orais / Debates

2ºP – 1
3ºP – ---

 Ler em voz alta.
 Ler textos diversos.
 Interpretar textos de diferentes tipologias e graus de

Critérios específicos de avaliação e perfil de aprendizagens específicas
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Domínios

Instrumentos

Peso

Nº
mínimo

complexidade.
 Utilizar procedimentos adequados à organização e
tratamento de informação.

 Trabalhos de projeto de articulação interdisciplinar/

 Ler para apreciar textos diversos.

multidisciplinar/ transdisciplinar

 Reconhecer a variação da língua.

 Trabalhos de grupo/pares

 Compreensão e expressão escrita
 Planificar a escrita de textos.

1ºP - ---2ºP- ---3ºP - ----

1ºP – 1

 Testes de avaliação

2ºP - 1

 Redigir textos com coerência e correção linguística.

3ºP - 1

 Escrever para expressar conhecimentos.
 Escrever textos expositivos.
 Escrever textos argumentativos.
 Escrever textos diversos.
 Rever os textos escritos.
 Ler e interpretar textos literários.
 Apreciar textos literários.
 Situar obras literárias em função de grandes marcos
históricos e culturais.
 Ler e escrever para fruição estética.

 Fichas de avaliação
 Trabalhos de grupo/pares

70%
1ºP - ----

 Trabalhos de projeto de articulação interdisciplinar/
multidisciplinar/ transdisciplinar

2ºP- ---3ºP - ----

 Trabalhos escritos

 Explicitar aspetos da fonologia do português.
 Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do português.
 Reconhecer propriedades das palavras e formas de
organização do léxico.
Critérios específicos de avaliação e perfil de aprendizagens específicas
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Domínios

Instrumentos

Peso

Nº
mínimo

• cumprimento das tarefas propostas pelo professor;

15%

Domínio II – Atitudes

 Empenho na concretização das tarefas


participação/ interação verbal na sala de aula;



envolvimento nas atividades de superação das difi-

 Grelha de observação direta
7%

culdades
 Comportamento


atenção/ concentração;



respeito pelas regras de estar na sala de aula;



interação educada com os colegas e professor.

Critérios específicos de avaliação e perfil de aprendizagens específicas

 Grelha de observação direta
8%
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PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS / PERFIL DE DESEMPENHO
Domínios

NSM

NS

S

SB

SMB

Domínio I – Conhecimentos e Capacidades
O aluno:

O aluno:

 Não compreende formas

complexas

 Compreende,

do

dificuldade,

com
formas

oral, por períodos pro-

complexas do oral, por

longados;

períodos prolongados;

 Não identifica a inten-

 Identifica, com dificul-

ção comunicativa do

dade, a intenção co-

interlocutor;

municativa do interlo-

 Não retém informação
 Compreensão e produção oral

O aluno:

relevante para intervir

cutor;

O aluno:

 Compreende

formas

 Compreende,

com

com

facilidade,

períodos prolongados;

complexas do oral, por

mas

períodos prolongados;

oral, por períodos pro-

 Identifica

a

intenção

comunicativa do interlocutor;
 Retém

informação

formas

 Compreende,

complexas do oral, por

relevante para intervir

 Revela dificuldade em

O aluno:

 Identifica, com facili-

complexas

do

longados;

dade, a intenção co-

 Identifica, com muita

municativa do interlo-

facilidade, a intenção

cutor;

comunicativa do inter-

 Retém, com facilidade,

de modo adequado;

muita facilidade, for-

locutor;
 Retém,

de modo adequado;

reter informação rele-

 Revela fluência e ade-

 Não revela fluência e

vante para intervir de

quação da expressão

para intervir de modo

facilidade, informação

modo adequado;

oral:

adequado;

relevante para intervir

adequação da expressão oral:

 Revela pouca fluência

 Não lê fluentemente.

informação

relevante

 Revela bastante fluên-

 Lê fluentemente.

e adequação da ex-

cia e adequação da

pressão oral;

expressão oral:

 Lê de forma pouco

muita

de modo adequado;
 Revela excelente fluência e adequação da

 Lê com bastante fluên-

fluentemente

com

expressão oral:
 Lê com muita fluência

cia.

e expressividade.
 O aluno:
 Revela muitas dificul Compreensão e
pressão escrita

ex-

O aluno:

O aluno:

 Revela dificuldades em

dades em ler, compre-

ler,

ender e apreciar criti-

apreciar

camente textos de na-

textos de natureza di-

tureza diversificada;

versificada;

Critérios específicos de avaliação e perfil de aprendizagens específicas

compreender

e

criticamente

 Lê,

O aluno:

compreende

aprecia

e

criticamente

 Lê,

O aluno:

compreende

aprecia

e

criticamente,

 Lê,

compreende

aprecia

e

criticamente,

textos de natureza di-

com facilidade, textos

com muita facilidade,

versificada;

de natureza diversifi-

textos de natureza di-

cada;

versificada;

 Domina

estratégias
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Domínios

NSM

NS

 Não domina estraté-

 Domina, com dificul-

para a escrita de tex-

 Domina, com facilida-

gias para a escrita de

dade, estratégias para

tos de diferentes géne-

de, estratégias para a

facilidade, estratégias

textos

a escrita de textos de

ros com organização

escrita de textos de di-

para a escrita de tex-

géneros com organi-

diferentes

discursiva adequada;

ferentes géneros com

tos de diferentes géne-

zação discursiva ade-

com organização dis-

organização discursiva

ros com organização

quada;

cursiva adequada;

adequada;

discursiva adequada;

de

diferentes

 Não sistematiza aspe-

S

géneros

 Revela dificuldades em

SB

 Sistematiza

aspetos

básicos da estrutura e

SMB
 Domina,

com

muita

do funcionamento da

 Sistematiza facilmente

 Sistematiza, com muita

tos básicos da estrutu-

sistematizar

aspetos

língua ao nível do co-

aspetos básicos da es-

facilidade, aspetos bá-

ra e do funcionamento

básicos da estrutura e

nhecimento gramatical.

trutura e do funciona-

sicos da estrutura e do

da língua ao nível do

do funcionamento da

mento da língua ao ní-

funcionamento da lín-

conhecimento gramati-

língua ao nível do co-

vel do conhecimento

gua ao nível do conhe-

cal.

nhecimento gramatical.

gramatical.

cimento gramatical.

Domínio II – Atitudes
 Não cumpre as tarefas

 Nem sempre cumpre

 Cumpre com alguma

propostas pelo profes-

as tarefas propostas

regularidade as tarefas

regularidade as tarefas

tarefas propostas pelo

sor.

pelo professor.

propostas pelo profes-

propostas pelo profes-

professor.

sor.

sor.

 Não

nem

 Nem sempre participa

verbalmente

nem interage verbal-

participa

interage

na sala de aula;
 Empenho

mente na sala de aula;

 Participa

 Cumpre

 Participa

com

muita

 Cumpre

 Participa

sempre

e

as

interage

interage

verbalmente na sala

verbalmente na sala

verbalmente na sala

de aula, com muita re-

de aula;

de aula com regulari-

gularidade e pertinên-

dade e pertinência

cia;

e

interage

e

 Não se envolve nas

 Revela pouco envolvi-

atividades de supera-

mento nas atividades

ção das dificuldades.

de superação das difi-

nas atividades de su-

 Revela bastante en-

 Revela muito envolvi-

culdades.

peração das dificulda-

volvimento nas ativi-

mento nas atividades

des.

dades de superação

de superação das difi-

das dificuldades.

culdades e muita auto-

 Revela

envolvimento

nomia.
 Comportamento

 Não

revela

respeito

 Nem

Critérios específicos de avaliação e perfil de aprendizagens específicas

sempre

revela

 Revela respeito pelas

 Revela bastante res-

 Revela muito respeito
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Domínios

NSM

NS

S

SB

SMB

pelas regras de estar

respeito pelas regras

regras de estar na sala

peito pelas regras de

pelas regras de estar

na sala de aula;

de estar na sala de au-

de aula;

estar na sala de aula;

na sala de aula, evi-

 Está bastante atento e

denciando grande sen-

 Não está atento nem
concentrado nas aulas;

 Nem

 Não interage de forma

sempre

está

atento e concentrado
nas aulas;

educada com os colegas e professor.

 Está atento e concen-

la;

 Nem sempre interage

Critérios específicos de avaliação e perfil de aprendizagens específicas

trado nas aulas;

concentrado nas aulas;

tido cívico;

 Interage de forma edu-

 Interage de forma bas-

 Está muito atento e

cada com os colegas e

tante educada com os

concentrado nas aulas;

professores.

colegas e professor.

 Interage

de

forma

de forma educada com

muito educada com os

os colegas e professor.

colegas e professor.
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