
 

 

Critérios de Avaliação 
Ano letivo 2022/2023 

 

Departamento do 1CEB 

Disciplina - PORTUGUÊS 

Critérios  
transversais 

Domínios Ponderação 
Níveis de 

desempenho 
Descritores de desempenho 

•Conhecimento 

 

•Comunicação 

 

• Resolução de 

problemas 

ORALIDADE 15% 

Domina 

completamente 

- Sabe escutar, com muita facilidade, para interagir com adequação ao contexto e a 
diversas finalidades;  
- Seleciona, com rigor, informação relevante em função dos objetivos de escuta; 
- Fala com clareza e articula de modo adequado, respeitando as regras do uso da 
palavra;  
- Usa a palavra com propriedade para expor conhecimentos e apresentar narrações;  
- Usa a palavra na sua vez e emprega formas de tratamento adequadas na interação 
oral, com respeito pelos princípios de cooperação e cortesia. 

Domina 

- Sabe escutar para interagir com adequação ao contexto e a diversas finalidades;  
- Seleciona informação relevante em função dos objetivos de escuta;  
- Fala com alguma clareza e articula, respeitando as regras do uso da palavra;  
- Usa a palavra para expor conhecimentos e apresentar narrações;  
- Usa a palavra e emprega formas de tratamento na interação oral, com algum 
respeito pelos princípios de cooperação e cortesia. 

Não domina 

- Não sabe escutar para interagir com adequação ao contexto e a diversas 
finalidades;  
- Não seleciona informação relevante em função dos objetivos de escuta;  
- Não fala com clareza nem respeita as regras do uso da palavra;  
- Não usa a palavra com propriedade para expor conhecimentos e apresentar 
narrações;  
- Não usa a palavra na sua vez nem emprega formas de tratamento adequadas na 
interação oral. 

    



LEITURA 25% 

Domina 

completamente 

 
- Identifica, com muita facilidade, o tema/assunto do texto ou partes do texto;  
- Compreende o que lê, com facilidade;  
- Lê com articulação correta, entoação e velocidade adequadas ao sentido dos 
textos. 

Domina 

 
- Identifica o tema/assunto do texto ou partes do texto;  
- Compreende o que lê;  
- Lê textos com articulação, entoação e velocidade. 

Não domina 

 
- Não identifica o tema/assunto do texto; 
- Não compreende o que lê;  
- Não lê textos com articulação, entoação e velocidade. 
 

    

GRAMÁTICA 20% 

Domina 
completamente 

 
- Descobre e explicita regularidades no funcionamento da língua, com muita 
facilidade;  
- Mobiliza adequadamente os conhecimentos gramaticais. 
 

Domina 

 
- Descobre e explicita regularidades no funcionamento da língua;  
- Mobiliza os conhecimentos gramaticais. 

Não domina 

 
- Não descobre regularidades no funcionamento da língua;  
- Não mobiliza os conhecimentos gramaticais. 
 

    

EDUCAÇÃO 

LITERÁRIA 
15% 

 
Domina 

completamente 

 
- Compreende textos narrativos, poéticos e dramáticos, escutados ou lidos, com 
muita facilidade; 
- Seleciona livros para leitura pessoal, apresentando as razões das suas escolhas;  
- (Re)Conta histórias com expressividade. 
 



 
 

Domina 

 
- Compreende textos narrativos, poéticos e dramáticos, escutados ou lidos; 
- Seleciona livros para leitura pessoal;  
- (Re)Conta histórias. 

 

 
 

Não domina 

 
- Não compreende textos narrativos, poéticos e dramáticos, escutados ou lidos; 
- Não seleciona livros para leitura pessoal; 
- Não (re)conta histórias. 
 
     

ESCRITA 25% 

Domina 
completamente 

 
- Utiliza, com muito rigor, processos de planificação, textualização e revisão;  
- Redige frases/textos com utilização correta das formas de representação escrita 
(grafia, pontuação e translineação, configuração gráfica e sinais auxiliares da 
escrita); 
- Exprime opiniões e fundamenta-as, de forma crítica e assertiva. 
 

Domina 

 
- Utiliza processos de planificação, textualização e revisão;  
- Redige textos com utilização das formas de representação escrita (grafia, 
pontuação e translineação, configuração gráfica e sinais auxiliares da escrita); 
- Exprime opiniões e fundamenta-as. 
 

 

Não domina 

 
- Não utiliza processos de planificação, textualização e revisão;  
- Não redige textos com utilização das formas de representação escrita (grafia, 
pontuação e translineação, configuração gráfica e sinais auxiliares da escrita); 
- Não exprime opiniões. 

 
  

 

 

 

 


