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E.B DOS 2º E 3º CICLOS, JOSÉ MARIA DOS SANTOS 
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS  

 PORTUGUÊS  
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  -   2ºCiclo 

 
 

 

Domínios 
Objetivos 

Peso (ciclo) 
Instrumentos 

sugestões 5º Ano                                    6º Ano 
 

Oralidade 

Interpretar discursos orais breves. 
Utilizar procedimentos para registar e reter a informação. 
Produzir discursos orais com diferentes finalidades e coerência 
Apresentar argumentos. 

Interpretar discursos orais breves. 
Utilizar procedimentos para registar e reter a 
informação. 
Produzir discursos orais com diferentes finalidades e 
coerência 
Compreender e apresentar argumentos 

 
 

10% 

Fichas de registo  
 
Fichas de registo de 
apresentação 
 
 

 
 
 
 
 

Leitura e Escrita 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Educação Literária 

Ler em voz alta palavras e textos. 
Ler textos diversos.  
Compreender o sentido dos textos. 
Fazer inferências a partir da informação contida no texto. 
Organizar a informação contida no texto. 
Avaliar criticamente textos.  
Desenvolver o conhecimento da ortografia. 
Planificar a escrita de textos. 
Redigir corretamente. 
Escrever textos narrativos. 
Escrever textos informativos. 
Escrever textos descritivos. 
Escrever textos de opinião. 
Escrever textos diversos. 
Rever textos escritos. 
----------------------------------------------------------------- 
 
Ler e interpretar textos literários (lista em anexo). 
Tomar consciência do modo como os temas, as experiências e 
os valores são representados nos textos literários. 
Ler e escrever para fruição estética. 
 
 
 

Ler em voz alta palavras e textos. 
Ler textos diversos.  
Compreender o sentido dos textos. 
Fazer inferências a partir da informação prévia ou 
contida no texto. 
Organizar a informação contida no texto. 
Avaliar criticamente textos.  
Desenvolver o conhecimento da ortografia. 
Planificar a escrita de textos. 
Redigir corretamente. 
Escrever textos narrativos. 
Escrever textos informativos. 
Escrever textos de opinião. 
Escrever textos diversos. 
Rever textos escritos. 
 
------------------------------------------------------- 
 
Ler e interpretar textos literários (lista em anexo). 
Tomar consciência do modo como os temas, as 
experiências e os valores são representados nos 
textos literários (lista em anexo e listagem PNL). 
Ler e escrever para fruição estética (lista em anexo e 
listagem PNL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60% 
 

(escrita 30% 
leitura 30%) 
 

 
 
Fichas de registo 
 
Trabalho de grupo 
 
Fichas de trabalho 
 
Fichas de avaliação 
 
Textos escritos 
 
Fichas de leitura 
 
Guiões de leitura  
 
Fichas de registo de 
apresentação do 
trabalho realizado 
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Domínios 
Objetivos 

Peso (ciclo) 
Instrumentos 

sugestões 5º Ano                                    6º Ano 
 
 

Gramática 

 
Explicitar aspetos fundamentais da morfologia. 
Reconhecer e conhecer classes de palavras. 
Analisar e estruturar unidades sintáticas. 
 Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização 
do léxico. 
 

 
Explicitar aspetos fundamentais da morfologia. 
Conhecer classes de palavras. 
Analisar e estruturar unidades sintáticas. 

 
 
 

20% 

Fichas gramaticais 

Fichas de trabalho 

Fichas de avaliação 

Trabalho de grupo 

TIC 
 

Utilizar adequadamente materiais e equipamentos das TIC. 
 

1% 

 

Educação para a 
Cidadania 

Cumprir regras de sala de aula, participando responsavelmente nas atividades propostas e respeitando as 
opiniões dos outros.                                
 

9% 

 


