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MUITO BOM 

 
BOM 

 
SUFICIENTE 

 
INSUFICIENTE  

Oralidade 
Compreensão  
 
Expressão  

Compreende, com muita 
facilidade textos orais: 
seleciona, organiza e regista a 
informação;  
Produz, com muita facilidade, 
discursos orais com elementos 
de coesão adequados. 

Compreende, com facilidade 
textos orais: seleciona, organiza 
e regista a informação;  
Produz, com facilidade, 
discursos orais com elementos 
de coesão adequados. 
 

Compreende, com alguma 
facilidade textos orais: seleciona, 
organiza e regista a informação;  
Produz, com alguma facilidade, 
discursos orais com elementos de 
coesão adequados. 

Compreende, com muita 
dificuldade textos orais OU não 
compreende textos orais;  
Seleciona, organiza e regista a 
informação com muita dificuldade 
OU não seleciona nem organiza a 
informação; 
Produz, com muita dificuldade, 
discursos orais com elementos de 
coesão adequados OU não produz 
discursos orais. 

 
 
A-Linguagens e Textos 
 
B-Informação e 
comunicação 
 
C-Raciocínio e 
resolução de problemas 
 
D-Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 
E-Relacionamento 
interpessoal 
 
F-Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
G-Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 
H- Sensibilidade 
estética e artística 
 
I-Saber científico, 
técnico e tecnológico 
 
J-Consciência e domínio 
do corpo 

Leitura Realiza, com muita facilidade, 
leitura em voz alta. 
Lê e explicita, com muita 
facilidade, o sentido global de 
textos, com base em 
inferências justificadas; 
Reconhece, com muita 
facilidade, a estrutura do texto. 

Realiza, com facilidade, leitura 
em voz alta. 
Lê e explicita, com facilidade, o 
sentido global de textos, com 
base em inferências 
justificadas;  
Reconhece, com facilidade, a 
estrutura do texto. 

Realiza, com alguma facilidade, 
leitura em voz alta. 
Lê e explicita, com alguma 
facilidade, o sentido global de 
textos, com base em inferências 
justificadas;  
Reconhece, com alguma 
facilidade, a estrutura do texto. 

Realiza, com muita dificuldade, 
leitura em voz alta. 
Lê e explicita, com muita 
dificuldade, o sentido global de 
textos, com base em inferências 
justificadas OU não faz inferências 
justificadas, 
Reconhece, com muita 
dificuldade, a estrutura do texto 
OU não reconhece. 

Educação Literária Lê e interpreta, com muita 
facilidade, textos literários de 
natureza narrativa, lírica e 
dramática;  
Reconhece, com muita 
facilidade, a estrutura dos 
textos literários e os seus 
elementos constitutivos;  
Valoriza, claramente, a 

Lê e interpreta, com facilidade, 
textos literários de natureza 
narrativa, lírica e dramática;  
Reconhece, com facilidade, a 
estrutura dos textos literários e 
os seus elementos 
constitutivos;  
Valoriza a diversidade de 
culturas, vivências e 

Lê e interpreta, com alguma 
facilidade, textos literários de 
natureza narrativa, lírica e 
dramática;  
Reconhece, com alguma 
facilidade, a estrutura dos textos 
literários e os seus elementos 
constitutivos;  
Valoriza alguns aspetos da 

Lê e interpreta, com muita 
dificuldade, textos literários de 
natureza narrativa, lírica e 
dramática OU não interpreta;  
Reconhece, com muita 
dificuldade, a estrutura dos textos 
literários e os seus elementos 
constitutivos OU não reconhece;  
Valoriza, com muita dificuldade a 
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diversidade de culturas, 
vivências e mundivisões 
presentes nos textos;  
Compreende, com muita 
facilidade, a utilização de 
recursos expressivos na 
construção de sentido do texto;  
Desenvolve, com bastante 
criatividade, um projeto de 
leitura que revele um percurso 
pessoal de leitor. 
 

mundivisões presentes nos 
textos;  
Compreende, com facilidade, a 
utilização de recursos 
expressivos na construção de 
sentido do texto;  
Desenvolve, com criatividade, 
um projeto de leitura que 
revele um percurso pessoal de 
leitor. 
 

diversidade de culturas, vivências 
e mundivisões presentes nos 
textos;  
Compreende, com alguma 
facilidade, a utilização de 
recursos expressivos na 
construção de sentido do texto;  
Desenvolve um projeto de leitura 
que revele um percurso pessoal 
de leitor. 
 

diversidade de culturas, vivências 
e mundivisões presentes nos 
textos OU não valoriza; 
Compreende, com muita 
dificuldade OU não compreende, 
a utilização de recursos 
expressivos na construção de 
sentido do texto;  
Desenvolve, com muita 
dificuldade, um projeto de leitura 
que revele um percurso pessoal 
de leitor OU não desenvolve. 

 

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

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

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. 

Explicita, com muita dificuldade, 
aspetos fundamentais da 
Fonologia, da Morfologia, da 
Sintaxe e da Semântica OU não 
explicita aspetos fundamentais da 
Fonologia, da Morfologia, da 
Sintaxe e da Semântica 
Reconhece, com dificuldade ou 
muita dificuldade, traços da 
variação da língua portuguesa. 

Escrita Planifica, com muita facilidade, 
a escrita de textos com 
finalidades diversas;  
Elabora, com muita facilidade e 
criatividade, textos que 
cumpram objetivos explícitos 
quanto ao destinatário e à 
finalidade;  
Escreve, com muita facilidade, 
com propriedade vocabular e 
com respeito pelas regras de 
ortografia e de pontuação. 

Planifica, com facilidade, a 
escrita de textos com 
finalidades diversas;  
Elabora, com facilidade e 
criatividade, 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. 

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 algum respeito 
pelas regras de ortografia e de 
pontuação. 

Planifica, com muita dificuldade, a 
escrita de textos OU não planifica 
a escrita de textos; 
Elabora, com dificuldade ou muita 
dificuldade, textos; 
Escreve com vocabulário restrito 
e redundante e com incorreções 
ortográficas e de pontuação. 

De acordo com o artigo 18º do Dec. Lei 223-A/2018  

“2 - Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada ano ou ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho, em consonância com as Aprendizagens 

Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”.  

A Coordenadora de Departamento 
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