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DISCIPLINA: PORTUGUÊS 
     A avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas fundamentais: o desenvolvimento da competência da leitura; a 
compreensão e a expressão de textos orais adequados e corretos; o progressivo conhecimento sobre aspetos básicos da língua e o 
uso adequado da gramática; o contacto continuado com a literatura de língua portuguesa e progressiva autonomia no hábito de 
leitura de obras literárias; a composição escrita e a correção da comunicação. Os cinco domínios têm uma relação de 
interdependência e cada um possibilita o desenvolvimento de competências digitais específicas. 
    De acordo com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, com o Despacho nº 6944-
A/2018 de 19 de julho e com os documentos orientadores, a avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas 
fundamentais: 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (90%)4 

DOMÍNIOS/TEMAS 
PONDERAÇÃO 

(100%) 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO
1 

Oralidade 
 

10% 
 

Compreende textos orais identificando assunto, tema e intenção 
comunicativa; 
Planifica textos orais tendo em conta os destinatários e os 
objetivos de comunicação;  
Usa a palavra com fluência, correção e naturalidade;  
Sintetiza a informação recebida pela tomada de notas das ideias-
chave. 

 
Exercícios de 
avaliação 
(multimodais): 
- compreensão do 
oral 
- expressão oral  
- fluência da leitura 
- verificação de 
leitura 
- gramática 
- educação literária 
- escrita 
 
 
   
Guiões de leitura 
Questões de aula 
Trabalho de 
pesquisa 
Trabalho de projeto 
2
 

Projeto de leitura 
Produções orais

3 

Leitura 
 

10% 

Realiza leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua 
e de pesquisa; 
Explicita o sentido global de um texto, com base em inferências, 
devidamente justificadas. 

Educação Literária 
 

30% 

Lê integralmente obras literárias; 
Interpreta os textos em função do género literário; 
Compreende a utilização de recursos expressivos na construção 
de sentido do texto; 
Exprime ideias pessoais sobre textos lidos e ouvidos com recurso 
a suportes variados;  
Desenvolve um projeto de leitura que revele um percurso 
pessoal de leitor. 

Escrita 
 
 

30% 

Planifica a escrita de textos com finalidades diversas; 
Elabora textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao 

destinatário e à finalidade; 
Escreve com propriedade vocabular e com respeito pelas regras 
de ortografia e de pontuação. 

Gramática 
 

20% 

Reconhece e conhece classes de palavras; 
Explicita aspetos fundamentais da Fonologia, da Morfologia, da 
Sintaxe e da Semântica 
Reconhece traços da variação da língua portuguesa  

ATITUDES (10%) 

 Comportamento 

 Trabalho colaborativo 

 Responsabilidade 

 Autonomia  

100% 

Adequa comportamentos em contextos de cooperação, partilha, 
colaboração e competição; 
Trabalha individualmente e em equipa;   
Interage com tolerância, empatia e responsabilidade. 

Observação direta 
Auto e 
heteroavaliação 

 

NOTAS: 
1. Os instrumentos de avaliação serão selecionados e adequados ao perfil de cada turma, em cada período. 
2. As atividades no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC), quando realizadas, serão ponderadas até 15%. 
3. Temas possíveis: apreciações críticas de livros, de filmes, de peças de teatro; narração de situações vividas; descrição de 

personagens/personalidades, comportamentos ou espaços; exposição de trabalhos com temas disciplinares e interdisciplinares; entre outros.  

4. A avaliação faz-se tendo por referência o seguinte: 
 

Muito Bom 90%/100% 

Bom 70%/89% 

Suficiente 50%/69% 

Insuficiente 0%/49% 

 
A Coordenadora de Departamento 

 
Aprovado na Reunião de Conselho Pedagógico realizada a 5 de setembro de 2019  

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS DO 3.º CICLO –  7.º E 8.º ANOS 


