MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Agrupamento de Escolas de Ovar – Escola Secundária com 3º CEB José Macedo Fragateiro
Departamento de Línguas

Critérios Específicos de Avaliação
PORTUGUÊS – ENSINO BÁSICO (7.º Ano)
Domínio
de
Avaliação
Saber e
Saber
Fazer

Domínios de
referência

2017/2018
Objetivos

Pesos

80%

1. Interpretar discursos orais com diferentes graus de formalidade e complexidade.
2. Registar, tratar e reter a informação.

4. Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais diversificados

- Teste de compreensão
do oral

3. Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral.
Oralidade

Instrumentos de
Avaliação

20%

- Apresentação oral

e recorrendo a mecanismos de coesão discursiva.
5. Produzir textos orais (4 minutos) de diferentes tipos e com diferentes finalidades.

6. Ler em voz alta.
7. Ler textos diversos.
8. Interpretar textos de diferentes tipologias e graus de complexidade.
Leitura

20%

9. Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento da informação.

- Fichas de avaliação
- Questões de aula (por

10. Ler para apreciar textos variados.

domínios)
11. Planificar a escrita de textos.
12. Redigir textos com coerência e correção linguística.
13. Escrever para expressar conhecimentos.
14. Escrever textos informativos.
Escrita

15. Escrever textos argumentativos.
16. Escrever textos diversos.
17. Rever os textos escritos.

20%
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18. Ler e interpretar textos literários.
Educação Literária

19. Apreciar textos literários.

20%

20. Ler e escrever para fruição estética (PNL).

Gramática

21. Explicitar aspetos fundamentais da morfologia.
22. Reconhecer e conhecer classes de palavras.
23. Analisar e estruturar unidades sintáticas.

20%
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PORTUGUÊS – ENSINO BÁSICO (8º Ano)
Domínio
de
Avaliação

Domínios a
desenvolver

2017/2018
Objetivos

Pesos

Instrumentos de
Avaliação

80%
1. Interpretar discursos orais com diferentes graus de formalidade e complexidade.

- Teste de

2. Registar, tratar e reter a informação.
Oralidade

3. Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral.

20%

4. Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais

compreensão do oral
- Apresentação oral

diversificados e recorrendo a mecanismos de coesão discursiva.
5. Produzir textos orais (5 minutos) de diferentes tipos e com diferentes finalidades.
6. Reconhecer a variação da língua.
1. Ler em voz alta.
2. Ler textos diversos.
Saber e
Saber
Fazer

Leitura

20%
- Fichas de avaliação

3. Interpretar textos de diferentes tipologias e graus de complexidade.
4. Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento da informação.

- Questões de aula

5. Ler para apreciar textos variados.

(por domínios)

6. Reconhecer a variação da língua.

1. Planificar a escrita de textos.
Escrita

2. Redigir textos com coerência e correção linguística.
3. Escrever para expressar conhecimentos.
4. Escrever textos expressivos.

20%
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5. Escrever textos argumentativos.
6. Escrever textos diversos.
7. Rever os textos escritos.

Educação Literária

1. Ler e interpretar textos literários.

20%

2. Apreciar textos literários.
3. Ler e escrever para fruição estética.

Gramática

1. Conhecer classes de palavras.
2. Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do Português.
3. Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico.

20%
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PORTUGUÊS – ENSINO BÁSICO (9º Ano)
Domínio
de
Avaliação

Domínios de
referência

Saber e
Saber
Fazer

2017/2018
Objetivos

Pesos

20%
1- Interpretar discursos orais com diferentes graus de formalidade e complexidade.

80%
- Teste de
compreensão do oral

2- Consolidar processos de registo e tratamento de informação.
Oralidade

Instrumentos de
Avaliação

3- Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral.

- Apresentação oral

4- Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais
diversificados e recorrendo a mecanismos de organização e de coesão discursiva.
5- Produzir textos orais (5 minutos) de diferentes tipos e com diferentes finalidades.
6- Reconhecer a variação da língua.
Leitura

20%
1- Ler em voz alta.

- Fichas de avaliação

2- Ler textos diversos.
- Questões de aula
(por domínios)

3- Interpretar textos de diferentes tipologias e graus de complexidade.
4- Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento da informação.
5- Ler para apreciar textos variados.
6- Reconhecer a variação da língua.
Escrita

20%
1- Planificar a escrita de textos.
2- Redigir textos com coerência e correção linguística.
3- Escrever para expressar conhecimentos.
4- Escrever textos expositivos.
5- Escrever textos argumentativos.
6- Escrever textos diversos.
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7- Rever os textos escritos.
Educação Literária

20%
1- Ler e interpretar textos literários.
2- Apreciar textos literários.
3- Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e culturais.
4- Ler e escrever para fruição estética.

Gramática

20%
1- Explicitar aspetos da fonologia do português.
2- Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do português.
3- Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico.

Saber Ser/
Saber Estar

. Grelhas de registo
de observação direta

Funcionamento da aula

40%

Envolvimento nas tarefas

40%

Material

10%

Pontualidade

10%

20%

Explicitação da operacionalização dos critérios
1.

A avaliação sumativa resulta da informação recolhida a partir de todas as fontes de avaliação, de acordo com as percentagens atribuídas a cada domínio e tendo sempre em conta a
progressão do aluno.

2.

A proposta de classificação no domínio cognitivo, em cada período, obtém-se da seguinte forma:
- no primeiro período, decorre da informação recolhida e corresponde a 100%;
- no segundo período, resulta da informação obtida (ponderação de 60%), tendo como referente o período anterior, em 40%;
- no terceiro período, resulta da informação obtida (ponderação de 50%), tendo como referente o segundo período, em 50%.
Os registos de aprendizagens reavaliadas, resultantes de atividades de remediação, substituem os já existentes, quando correspondem a uma progressão.
Devem ser bonificados os alunos que participem em atividades diversas: 5%, no ensino básico (depois da aplicação dos critérios, no final do 3º período).

3.
4.

