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

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS  

 PORTUGUÊS  
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  -   3 ºCiclo 

Domínios 
Objetivos 

Pesos 
Instrumentos 
(sugestões) 7º ano 8º ano 9º ano 

Oralidade 

 Interpretar discursos orais com 
diferentes graus de formalidade de 
complexidade. 
 Registar, tratar e reter a informação. 
 Participar oportuna e 
construtivamente em situações de 
interação oral. 
 Produzir textos orais corretos, usando 
vocabulário e estruturas gramaticais 
diversificadas e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva. 
 Produzir textos orais (4 mn) de 
diferentes tipos e com diferentes 
finalidades. 

 Interpretar discursos orais com 
diferentes graus de formalidade de 
complexidade. 
 Registar, tratar e reter a informação. 
 Participar oportuna e construtivamente 
em situações de interação oral. 
 Produzir textos orais corretos, usando 
vocabulário e estruturas gramaticais 
diversificadas e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva. 
 Produzir textos orais (5 mn) de 
diferentes tipos e com diferentes 
finalidades. 
 Reconhecer a variação da língua (planos 
fonológico, lexical e sintático em 
contextos geográficos diferentes / 
variedades do português). 

 Interpretar discursos orais com diferentes 
graus de formalidade de complexidade. 
 Consolidar processos de registo e 
tratamento de informação. 
 Participar oportuna e construtivamente 
em situações de interação oral. 
 Produzir textos orais corretos, usando 
vocabulário e estruturas gramaticais 
diversificadas e recorrendo a mecanismos 
de coesão discursiva. 
 Produzir textos orais (5 mn) de diferentes 
tipos e com diferentes finalidades. 
 Reconhecer a variação da língua (planos 
fonológico, lexical e sintático em contextos 
geográficos diferentes / variedades do 
português). 

5% 

Fichas de registo  
 
Fichas de registo de 
apresentação 

 

Leitura 

 Ler em voz alta. 
 Ler expressivamente textos diversos. 
 Interpretar textos de diferentes 
tipologias e graus de complexidade. 
 Utilizar procedimentos adequados à 
organização e tratamento da 
informação (tomar notas e identificar 
palavras-chave). 
 Ler para apreciar textos variados. 
 

 Ler em voz alta. 
 Ler expressivamente textos diversos. 
 Interpretar textos de diferentes 
tipologias e graus de complexidade. 
 Utilizar procedimentos adequados à 
organização e tratamento da informação 
(tomar notas e identificar palavras-
chave). 
 Ler para apreciar textos variados. 
 Reconhecer a variação da língua 
(identificar a variação nos planos lexical e 
sintático; distinguir contextos históricos e 
geográficos diferentes - variedades do 
português). 
 
 
 

 
 Ler em voz alta. 
 Ler expressivamente textos diversos. 
 Interpretar textos de diferentes tipologias 
e graus de complexidade. 
 Utilizar procedimentos adequados à 
organização e tratamento da informação 
(tomar notas e identificar palavras-chave). 
 Ler para apreciar textos variados. 
 Reconhecer a variação da língua 
(identificar a variação nos planos lexical e 
sintático; distinguir contextos históricos e 
geográficos diferentes - variedades do 
português). 
 
 
 

35% 

Fichas de registo 
 
Trabalho de grupo 
 
Fichas de trabalho 
 
 
Fichas de leitura 
 
Guiões de leitura  
 



Domínios 
Objetivos 

Peso 
Instrumentos 
(sugestões) 

 7º ano 8º ano 9º ano 

Educação 
literária 

 Ler e interpretar textos literários. 
 Apreciar textos literários. 
 Ler e escrever para fruição estética (ler 
por iniciativa e gosto pessoal; fazer 
leitura oral, recitação e dramatização de 
textos lidos; analisar recriações de obras 
literárias com recurso a diferentes 
linguagens - por exemplo: música, teatro 
cinema, adaptações a séries de TV; 
escrever, por iniciativa e gosto pessoal, 
textos diversos; divulgar os textos 
produzidos).  

 

 Ler e interpretar textos literários. 
 Apreciar textos literários. 
 Ler e escrever para fruição estética (ler 
por iniciativa e gosto pessoal; fazer 
leitura oral, recitação e dramatização de 
textos lidos; analisar recriações de obras 
literárias com recurso a diferentes 
linguagens - por exemplo: música, teatro 
cinema, adaptações a séries de TV; 
escrever, por iniciativa e gosto pessoal, 
textos diversos; divulgar os textos 
produzidos).  

 

 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 
(ler por iniciativa e gosto pessoal; fazer 
leitura oral, recitação e dramatização 
de textos lidos; analisar recriações de 
obras literárias com recurso a 
diferentes linguagens - por exemplo: 
música, teatro cinema, adaptações a 
séries de TV; escrever, por iniciativa e 
gosto pessoal, textos diversos; divulgar 
os textos produzidos).  

 
 

 

 

Escrita 

 Planificar a escrita de textos. 
 
 Redigir textos com coerência e 
correção linguística, planificando a 
escrita e organizando as ideias segundo 
a tipologia de texto. 
Escrever para expressar 
conhecimentos. 
 Escrever textos informativos. 
 Escrever textos argumentativos. 
 Escrever textos diversos (narrativos, 
biográficos, retratos e autorretratos, 
comentários, cartas, guião de uma 
entrevista, relatórios). 
  
 Rever os textos escritos. 
 

 Planificar a escrita de textos. 
 
 Redigir textos com coerência e 
correção linguística, planificando a 
escrita e organizando as ideias segundo 
a tipologia de texto. 
 Escrever para expressar 
conhecimentos. 
 Escrever textos expositivos. 
 Escrever textos argumentativos. 
 Escrever textos diversos (biográficos, 
páginas de um diário e memórias, cartas 
de apresentação, roteiros, relatórios, 
comentários).  
 
 Rever os textos escritos. 
 

 Planificar a escrita de textos. 
 
 Redigir textos com coerência e 
correção linguística, planificando a 
escrita e organizando as ideias 
segundo a tipologia de texto. 
 Escrever para expressar 
conhecimentos. 
 Escrever textos expositivos. 
 Escrever textos argumentativos. 
 Escrever textos diversos (guião para 
uma dramatização ou filme e 
comentários).  
 
 Rever os textos escritos. 
 

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 

 



Domínios 
Objetivos 

Peso 
Instrumentos 
(sugestões) 

 7º ano 8º ano 9º ano 

Gramática 

 Explicitar aspetos fundamentais da 
sintaxe do português.   
 Conhecer classes de palavras.  
 Analisar e estruturar unidades 
sintáticas. 

 

 Conhecer classes de palavras.  
 Explicitar aspetos fundamentais da 
sintaxe do português.   
 Reconhecer propriedades das palavras 
e formas de organização do léxico.  

 

 Explicitar aspetos da fonologia do 
português. 
 Explicitar aspetos fundamentais da 
sintaxe do português.  
 Reconhecer propriedades das 
palavras e formas de organização do 
léxico. 

20% 

Fichas gramaticais 
 
Fichas de trabalho 
 
Fichas de avaliação 
 
Trabalho de grupo 

Educação para 

a Cidadania 

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

9%  

TIC 
 

Utilizar adequadamente materiais e equipamentos das TIC. 
 

1%  



 


