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Português 
 

Domínios Descritores de desempenho  
Perfil do aluno 

(áreas de 
competência) 

Processos de recolha 
de informação 

Ponderação 
 

% 

Oralidade 

Interpreta o essencial de discursos orais, realizando inferências. 

Identifica diferentes intencionalidades comunicativas. 

Exprime‐se com clareza e respeito pelos princípios da cooperação e da 

cortesia. 

Expõe conhecimentos e apresenta narrações de forma coerente. 

(1) 

 

 

 

 

Fichas de avaliação 

 

 

Registos de trabalho 

individual e em grupo 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

50 

Leitura 

Lê e distingue em diferentes tipologias textuais as suas características. 

Lê textos com entoação e ritmo adequados. Identifica o tema e o assunto 

do texto ou de partes do texto. 

Exprime uma opinião crítica acerca do texto. 

Educação 

Literária 

Lê integralmente diferentes tipologias textuais. 

Compreende textos narrativos, poéticos e dramáticos, escutados ou lidos. 

Faz a leitura dramatizada de obras literárias. Manifesta ideias, 

sentimentos e pontos de vista suscitados pelas histórias ouvidas ou lidas. 

Escrita 

Regista e organiza ideias na planificação de textos. 

Redige textos de géneros variados, com coerência e correção ortográfica. 

Exprime opiniões e fundamenta‐as. 
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Domínios Descritores de desempenho  
Perfil do aluno 

(áreas de 
competência) 

Processos de recolha 
de informação 

Ponderação 
 

% 

Gramática 

Distingue sílaba tónica de átona e acento prosódico de acento gráfico. 

Identifica a classe das palavras: determinante (possessivo e 

demonstrativo), quantificador numeral e advérbio. 

Conjuga verbos regulares e irregulares no presente, no pretérito perfeito 

e no futuro do modo indicativo. 

Reconhece a frase a partir dos seus grupos constituintes (grupo nominal e 

grupo verbal) e das funções sintáticas centrais (sujeito e predicado). 

Distingue tipos de frase e o valor afirmativo ou negativo dos enunciados. 

Deduz significados de palavras e/ou expressões que não correspondam ao 

sentido literal. 

Conhece a família de palavras como modo de organização do léxico. 

Mobiliza adequadamente as regras de ortografia 

ATITUDES 
Cumpre as regras estabelecidas. 

Empenha-se na realização de tarefas. 
Registos de observação 20 

 
 

                                                                 (1)            ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DO ALUNO 

A – Linguagem e textos 

B – Informação e comunicação 

C – Raciocínio e resolução de problemas 

D – Pensamento crítico e pensamento criativo 

E – Relacionamento pessoal 

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G – Bem-estar, saúde e ambiente 

H - Sensibilidade estética e artística 

I – Saber científico, técnico e tecnológico 

J – Consciência do Domínio do Corpo 

 


