
 
Critérios Específicos de Avaliação de Português – 3.º ciclo 

2020/2021 
 
Domínio de 
Aprendizagens 

Categorias dos Domínios Instrumentos de Avaliação  Peso/Ponderação 

A. Domínio 
cognitivo 

 
 

Educação literária 
Leitura 
Escrita 
Gramática 

Testes escritos1 
(parcelares e globalizantes) 
 
Registos escritos de outras produções 
escritas em sala de aula 
 
Projeto de Leitura (7º/8º) 
 

 
 
60% 

Oralidade (compreensão- 
interação/produção) 

Grelhas de registo 
(por ex.; leitura em voz alta; exposições, 
debates...)  
 
Testes de compreensão oral 
 
Projeto de Leitura (7º/8º) 
 

 
20% 

Nota: Serão aplicados por período, pelo menos, dois momentos formais de avaliação com menção quantitativa, 
incluindo: 

1. Um teste escrito no qual serão avaliadas as seguintes competências: Oralidade, Leitura, Educação Literária, 
Gramática e escrita 

2. Uma apresentação oral (preparada/orientada), integrada no Projeto de leitura (7ºe8anos), ou sobre assuntos 
conhecidos e de interesse pessoal. 

B. Domínio 
Socioafetivo 

 

Cumprimento de regras 
Empenho 
Trabalho pessoal 
Valores  
 

Observação direta 
Grelhas de registo  
Ficha de auto/heteroavaliação 

 
 
20% 
 

 

1. TESTES ESCRITOS – Estrutura e Cotações 
 
Estrutura Domínios Cotações 
Grupo I Oralidade (Compreensão) 12 a 15 pontos 
Grupo II Leitura/Educação literária 38 a 45 pontos 
Grupo III Gramática 15 a 20 pontos 
Grupo IV Escrita 25 a 30 pontos 
   
 
 
2 O Projeto de Leitura poderá ser objeto de avaliação dos domínios da Oralidade e/ou da Escrita, de acordo com o 
consignado no texto programático. 
 
NOTAS: 

1. Os critérios de avaliação, assentes em perfis de aprendizagens, previstos no nº2 do artigo18ª da Portaria 
223ª/18, de 3 de agosto, foram elaborados de acordo com as respetivas Aprendizagens Essenciais, em 
articulação com o Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade obrigatória. 
 

2. As atividades desenvolvidas nos DAC (Domínios de Articulação Curricular) incidem sobre o(s) domínio(s) 
mobilizado(s) na disciplina (oralidade, leitura, escrita, educação literária e gramática) e terão um peso 
máximo de 5%, se aplicável. 



NÍVEIS DE DESEMPENHO – DOMINIO DAS ATITUDES E VALORES 
 

Socioafetivo - 20% Nível  

Cumprimento 
de regras 

5% 

-Ser sempre pontual. 
-Entrar sempre de forma ordeira e disciplinada na sala de aula. 
-Respeitar sempre as regras da sala de aula. 
-Colaborar oportuna e ativamente em todas as atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
-Usar adequadamente as regras de comunicação. 

5 

-Ser sempre pontual. 
-Entrar sempre de forma ordeira e disciplinada na sala de aula. 
-Respeitar sempre as regras da sala de aula. 
-Colaborar em todas as atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
-Usar adequadamente as regras de comunicação. 

4 

-Ser pontual, mas às vezes atrasar-se. 
-Entrar normalmente de forma ordeira e disciplinada na sala de aula. 
-Respeitar as regras da sala de aula. 
-Nem sempre colaborar em todas as atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
-Nem sempre usar adequadamente as regras de comunicação. 

3 

-Raramente/Nunca ser pontual. 
- Raramente/Nunca entrar de forma ordeira e disciplinada na sala de aula. 
- Raramente/Nunca respeitar as regras da sala de aula. 
-Raramente/Nunca colaborar nas atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
Raramente/Nunca usar adequadamente as regras de comunicação. 
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Empenho 
5% 

-Executar com muito interesse e empenho todas as tarefas propostas na sala de aula. 
-Participar ativamente em todas as atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
-Terminar sempre as tarefas dentro do tempo estipulado.  
-Ser autónomo na gestão do processo de aprendizagem (autorregulação). 

5 

-Executar com interesse e empenho todas as tarefas propostas na sala de aula. 
-Participar ativamente em todas as atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
-Terminar sempre as tarefas dentro do tempo estipulado.  
-Ser autónomo na gestão do processo de aprendizagem (autorregulação). 

4 

-Executar com algum interesse e empenho todas as tarefas propostas na sala de aula. 
-Participar em todas as atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
-Nem sempre terminar as tarefas dentro do tempo estipulado.  
-Ser pouco autónomo na gestão do processo de aprendizagem (autorregulação). 

3 

-Executar com pouco/nenhum interesse e empenho todas as tarefas propostas na sala de aula. 
- Raramente/Nunca Participar em todas as atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
- Raramente/Nunca terminar as tarefas dentro do tempo estipulado.  
- Raramente/Nunca ser autónomo na gestão do processo de aprendizagem (autorregulação). 
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Trabalho 
pessoal 

5% 

-Realizar sempre os trabalhos de casa.  
-Realizar, por iniciativa própria, trabalhos complementares para aprofundar os conteúdos da aula (pesquisas, resumos, 
sínteses…) 
-Cumprir sempre as tarefas da aula. 
-Apresentar diariamente o material necessário: caderno, manual e/ou outros.  
-Organizar cuidadosamente todos os materiais de estudo, mantendo-os sempre atualizados e em boas condições (caderno diário, 
caderno de exercícios…) 
-Ser autónomo enquanto realizo as tarefas propostas. 
-Cooperar adequadamente em trabalhos de pares/grupo. 

5 

-Realizar os trabalhos de casa.  
-Realizar, quando solicitado, trabalhos complementares para aprofundar os conteúdos da aula (pesquisas, resumos, sínteses…) 
-Cumprir sempre as tarefas da aula. 
-Apresentar diariamente o material necessário: caderno, manual e/ou outros.  
-Organizar cuidadosamente todos os materiais de estudo, mantendo-os sempre atualizados e em boas condições (caderno diário, 
caderno de exercícios…) 
-Ser autónomo enquanto realizo as tarefas propostas. 
-Cooperar adequadamente em trabalhos de pares/grupo. 

4 

-Nem sempre realizar os trabalhos de casa. 
-Nem sempre cumprir as tarefas da aula. 
-Nem sempre apresentar diariamente o material necessário: caderno, manual e/ou outros. 
-Nem sempre organizar todos os materiais de estudo e nem sempre os mantenho atualizados e em boas condições (caderno 
diário, caderno de exercícios…) 
-Nem sempre ser autónomo enquanto realizo as tarefas propostas. 
-Nem sempre cooperar adequadamente em trabalhos de pares/grupo. 

 
 
 

3 

-Raramente/ nunca realizar os trabalhos de casa. 
-Raramente/ nunca cumprir as tarefas da aula.  
-Raramente/Nunca apresentar o material necessário nas aulas: caderno, manual e/ou outros. 
-Raramente/Nunca  organizar os materiais de estudo, e não os mantenho atualizados e em boas condições (caderno diário, 
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caderno de exercícios…) 
-Raramente/Nunca  ser autónomo enquanto realizo as tarefas propostas. 
-Raramente/Nunca cooperar em trabalhos de pares/grupo. 

 
 
 
 
 
 
 

Valores (PA) 
 

Competência 
Transversal  

 
5% 

Sempre: 
- Respeitar-se a si mesmo e aos outros. 
- Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; 
- Querer  aprender  mais; desenvolver  o  pensamento reflexivo, crítico e criativo; 
- Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; 
- Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, 
na livre escolha e no bem comum. 

5 

Frequentemente 
- Respeitar-se a si mesmo e aos outros. 
- Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; 
- Querer  aprender  mais; desenvolver  o  pensamento reflexivo, crítico e criativo; 
- Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; 
- Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, 
na livre escolha e no bem comum. 

4 

Nem sempre  
- Respeitar-se a si mesmo e aos outros. 
- Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; 
- Querer  aprender  mais; desenvolver  o  pensamento reflexivo, crítico e criativo; 
- Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; 
- Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, 
na livre escolha e no bem comum. 

 
 
 

3 

Raramente/nunca 
- Respeitar-se a si mesmo e aos outros. 
- Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; 
- Querer  aprender  mais; desenvolver  o  pensamento reflexivo, crítico e criativo; 
- Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; 
- Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, 
na livre escolha e no bem comum. 
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TOTAL: máximo 20 pontos  
 


