Agrupamento de Escolas Ordem de Sant’Iago
Escola Básica e Secundária Ordem de Sant’Iago
Critérios de Avaliação de Português – 2º Ciclo
Instrumentos de
Avaliação

Perfil do Aluno

(Áreas de competências)

Ponderação

§ Selecionar e organizar informação relevante em função dos objetivos de

Leitura
Educação Literária

§ Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, lírica e
dramática, analisando o modo como os temas, as experiências e os valores
são representados nas diferentes obras, comparando-as com outras
manifestações artísticas;
§ Reconhecer a estrutura e os elementos do texto narrativo, explicando
recursos expressivos e inferindo o sentido conotativo de palavras ou
expressões;
§ Desenvolver um projeto com objetivos pessoais de leitura.

Escrita

§ Escrever textos organizados, de acordo com os géneros textuais,
obedecendo a uma planificação da escrita e hierarquização de ideias,
respeitando regras de ortografia e pontuação;

Gramática

escuta e registá-la por meio de técnicas diversas;
§ Apresentar textos orais com diferentes finalidades, produzindo um
discurso com elementos de coesão adequados, a partir de uma
planificação prévia e captando a atenção da audiência.
§ Ler e analisar textos em função do respetivo género textual,
identificando/explicitando tema, ideias principais, pontos de vista, sentido
global, inferências, estrutura e recursos expressivos;
§ Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação.

§ Identificar, analisar e classificar classes de palavras, elementos
constitutivos das palavras e respetiva formação, constituintes da frase e
tipologia de frases.

Avaliação formativa
Avaliação sumativa:
testes de avaliação
Fichas de trabalho
Outros registos escritos
Grelhas de observação
Grelhas de registo
Fichas de autoavaliação

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

15%

15%

15%

15%

10%

Atitudes ou Relacionamento interpessoal
- Trabalhar e colaborar em pares e pequeno grupo
- Cumprir regras
- Reconhecer e respeitar realidades interculturais distintas

Valores

Competências Transversais
Interculturais (30%)

Competência Comunicativa (70%)

Oralidade

Parâmetros
(AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES)

Participação
- Utilizar a literacia tecnológica
- Revelar interesse/ empenho
- Desenvolver autonomia e capacidade de iniciativa
- Desenvolver pensamento crítico e criativo
Responsabilidade
- Cumprir as tarefas propostas
- Apresentar material necessário em sala de aula
- Cumprir assiduidade e pontualidade

Observação direta
Grelhas de registo

A, B, D, E, F, G, J

30%
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