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I - Definição de Conceitos 
 
1. Avaliar é um processo eminentemente pedagógico, de tomada de decisões a partir da recolha de informações relevantes, rigorosas e credíveis que permitem descrever a 
qualidade das aprendizagens dos alunos, monitorizando-as. 
 
Na hora do balanço, o que verdadeiramente interessa é saber com rigor:  
• se o aluno ficou a saber;  
• como é que o aluno ultrapassou as dificuldades;  
• as razões que poderão ter impedido que assim acontecesse;  
• o que foi efetivamente feito pelo aluno e pelo professor para dissipar as dificuldades. 
 
2. Processo de recolha de informação - qualquer ação formal ou informal, estruturada ou não estruturada, desenvolvida com vista à obtenção de dados relativos às 

aprendizagens e competências dos alunos, permitindo a distribuição de feedback de qualidade.  

3. Critérios de Avaliação - explicitam aquilo que se deseja que aconteça, um ideal a alcançar. São os padrões de aprendizagem considerados desejáveis em relação a um 

domínio e que todos os alunos deverão ter oportunidade de atingir. Os critérios são importantes referenciais de aprendizagem que devem ser definidos durante o processo 

de planificação do ensino, ser transparentes e do conhecimento dos alunos. 

4. Descritores de Desempenho - especificações que se consideram relevantes - descrições tão simples e sucintas quanto possível - do nível de qualidade do desempenho 

dos alunos numa dada tarefa de avaliação.  



 

 

5. Tarefas (simultaneamente de ensino, de avaliação e de aprendizagem) - criteriosamente selecionadas e diversificadas, devendo representar os domínios estruturantes do 

currículo. Podem ser: • Tarefas que permitam avaliar as aprendizagens dos alunos de acordo com o que está previsto no currículo nacional; • Tarefas através das quais os 

alunos possam mostrar que são capazes de utilizar adequadamente as aprendizagens adquiridas; • Tarefas através das quais os alunos realizem desempenhos relacionados 

com uma diversidade de expressões.  

6. Rubricas - orientações fundamentais, para que os alunos possam regular e autorregular os seus progressos nas aprendizagens que têm de desenvolver. Assim, numa 

rubrica, deverão existir sempre dois elementos fundamentais: • um conjunto coerente e consistente de critérios que se considera traduzirem claramente o que é desejável 

que os alunos aprendam; • um conjunto muito claro de descrições de níveis de desempenho para cada um desses critérios. As rubricas permitem desenvolver uma 

avaliação de referência criterial, podendo ser utilizadas no contexto da avaliação para as aprendizagens (formativa) e das aprendizagens (sumativa); podem ser utilizadas 

para mobilizar informação para efeitos da atribuição de classificações.  

7. Domínio - organizador concetual (que pode ser comum a diferentes disciplinas) que relaciona conceitos e práticas de estudo, unidos por uma linguagem comum e que 

são um apoio à decisão estratégica. Estão orientados por critérios.  

8. Classificar – aplicação de um algoritmo a partir das ponderações atribuídas aos domínios, de acordo com os processos de recolha de informação, para cada disciplina, 

que resulta na atribuição de um nível/menção.  

9. Autoavaliação - com base nos domínios identificados no final de cada período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro II - NÍVEIS DE DESEMPENHO/DESCRITORES  

 
Perfil do aluno 

 

 
Conhecimentos e capacidades 

 

 
Valores e atitudes 

 
 

Áreas de Competências PASEO 

 
 

Domínios: Leitura, Oralidade, Escrita e Gramática 

Pontualidade; 
Postura e Linguagem; 

Relacionamento Interpessoal 
 

      Nível 1 
 

 
 

 Critérios de correção Linguagens e textos 

 Informação e comunicação 

 Raciocínio e resolução de problemas 

 Pensamento crítico e pensamento criativo 

 Relacionamento interpessoal 

 Bem estar, saúde e ambiente 

 Sensibilidade artística e estética 

 Saber científico, técnico e tecnológico 

 Consciência e domínio do corpo 

 
• O aluno revela muita dificuldade em    
compreender/produzir pequenos textos orais e/ou 
escritos: 
- desrespeita quase totalmente os tópicos dados; 
- produz um discurso inconsistente, com informação 
ambígua ou confusa; 
- não identifica as ideias principais em textos simples de 
diversas tipologias; 
- redige um texto sem estruturação aparente; 
- pontua de forma assistemática, com infrações das 
regras elementares; 
- recorre a um leque muito limitado de estruturas 
sintáticas; 
- utiliza vocabulário muito restrito e redundante, com 
prejuízo da comunicação; 
- produz um discurso muito pouco organizado nos 
planos ortográfico, de pontuação e de acentuação. 
• Lê com pouca fluência e expressividade. 
• Manifesta muita dificuldade em apropriar as regras 
da gramática. 
 
 

 
• O aluno é pouco assíduo e pontual. 
 
• Não se interessa nem participa nas tarefas/atividades 
propostas pelo professor. 
 
• Não organiza o caderno diário e não apresenta 
material necessário. 
 
• Não realiza os trabalhos de casa. 
 
• Prejudica o normal funcionamento das aulas 
 
• Não se relaciona com os colegas. 
 
• Revela um fraco ritmo de aprendizagem e diminuta 
progressão dos saberes. 
 
 



 

 

Nível 2 
 

 
• Critérios de correção Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Bem estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade artística e estética 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 
• O aluno revela dificuldade em compreender/produzir 
pequenos textos orais e/ou escritos, mesmo quando 
apoiados em modelos: 
- desrespeita os tópicos dados; 
- produz um discurso inconsistente, com informação 
ambígua ou confusa; 
- Tem dificuldade em identificar as ideias principais em 
textos simples de diversas tipologias; 
- redige um texto sem estruturação aparente; 
- pontua de forma assistemática, com infrações das 
regras elementares; 
- recorre a um leque limitado de estruturas sintáticas; 
- utiliza vocabulário restrito e redundante, com prejuízo 
da comunicação; 
- produz um discurso pouco organizado nos planos 
ortográfico, de pontuação e de acentuação. 
• Lê com dificuldade e com pouca expressividade. 
• Manifesta dificuldade em apropriar as regras da 
gramatica. 
 
 

 
• O aluno é pouco assíduo e pontual. 
 
• Raramente se interessa, participa e colabora nas 
tarefas/atividades propostas pelo professor. 
 
• Não organiza devidamente o caderno diário e, por 
vezes, não apresenta material necessário. 
 
• Nem sempre realiza os trabalhos de casa. 
 
• Raramente participa e quando o faz é de forma 
desorganizada. 
 
• Revela um reduzido ritmo de progressão na 
aprendizagem. 
 
• Não é perseverante na superação das suas 
dificuldades de aprendizagem. 

Nível 3 
 

 
• Critérios de correção Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Bem estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade artística e estética 

 
• O aluno compreende e produz razoavelmente 
pequenos textos orais e/ou escritos, ainda que apoiado 
em modelos: 
- cumpre parcialmente instruções quanto ao tema; 
- produz um texto globalmente coerente com lacunas 
ou algumas insuficiências que não afetam a lógica do 
conjunto; 

 
• O aluno é quase sempre assíduo e pontual. 
 
• Interessa-se, participa e colabora nas 
tarefas/atividades propostas pelo professor, 
responsabilizando-se pelas tarefas atribuídas. 
 
• Organiza devidamente o caderno diário e apresenta 



 

 

• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

- identifica as ideias principais em textos simples de 
diversas tipologias; 
- redige um texto estruturado e articulado de forma 
satisfatória; 
- pontua sem seguir sistematicamente as regras, o que 
não afeta a inteligibilidade do texto; 
- manifesta um domínio aceitável no uso de estruturas 
sintáticas diferentes e recorre a algumas das estruturas 
complexas mais frequentes; 
- utiliza vocabulário adequado, mas comum; 
- produz um discurso razoavelmente organizado nos 
planos ortográfico, de pontuação e de acentuação. 

material necessário. 
 
• Realiza os trabalhos de casa. 
 
•Participa satisfatoriamente e faz intervenções 
pertinentes nas aulas 
. 
• Revela um reduzido ritmo de progressão na 
aprendizagem. 
 
• É perseverante na superação das suas dificuldades de   
aprendizagem. 

Nível 4 
 

 
 
• Critérios de correção Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Bem estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade artística e estética 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 
• O aluno compreende bem e produz pequenos textos 
orais e/ou escritos, mesmo quando não apoiado em 
modelos: 
- cumpre instruções quanto a tema; 
- produz um texto coerente com informação 
pertinente, com progressão temática evidente, com 
abertura, desenvolvimento e conclusão adequados; 
- identifica bem as ideias principais em textos de 
diversas tipologias; 
- redige um texto estruturado e articulado; 
- pontua de forma sistemática, pertinente e intencional; 
- manifesta alguma segurança no uso de estruturas 
sintáticas variadas e complexas; 
- utiliza vocabulário adequado e algo variado; 
- produz um discurso organizado nos planos 
ortográfico, de pontuação e de acentuação. 
• Lê com bastante fluência e expressividade, 
manifestando hábitos e gosto pela leitura. 
 

 
• É um aluno assíduo e pontual. 
 
• Interessa-se, participa e colabora nas 
tarefas/atividades propostas pelo professor, 
responsabilizando-se pelas tarefas atribuídas e 
demonstrando autonomia. 
 
• É cumpridor e consegue autoavaliar-se. 
 
• Adquire, progride e aplica os saberes. 
 
• Organiza devidamente o caderno diário e apresenta 
material necessário. 
 
• Realiza os trabalhos de casa. 
 
•Participa com entusiasmo e faz intervenções 
pertinentes nas aulas. 
 



 

 

• Revela domínio e aplica com certa facilidade as regras 
da gramática. 

• Revela um bom ritmo de progressão na 
aprendizagem. 
 
• É perseverante na superação das suas dificuldades de 
aprendizagem. 
 
• Manifesta espírito crítico. 

Nível 5 
 

 
• Critérios de correção Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Bem estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade artística e estética 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 
• O aluno revela competência comunicativa, 
compreendendo e produzindo com correção enunciados 
orais e/ou escritos: 
- cumpre integralmente as instruções quanto a tema; 
- produz, inequivocamente, um texto coerente com 
informação pertinente, com progressão temática 
evidente, com abertura, desenvolvimento e conclusão 
adequados; 
- identifica perfeitamente as ideias principais em textos de 
diversas tipologias; 
- redige um texto bem estruturado e articulado; 
- pontua de forma sistemática, pertinente e intencional; 
- manifesta segurança no uso de estruturas sintáticas 
variadas e complexas; 
- domina processos de conexão intrafrásica; 
- utiliza vocabulário adequado e variado; 
- produz um discurso bem organizado nos planos 
ortográfico, de pontuação e de acentuação. 
• Lê com muita fluência e expressividade, manifesta 
hábitos e gosto pela leitura, desenvolvendo processos de 
apreciação de texto. 
•Revela domínio e aplica com facilidade as regras da 
gramática. 

 
• É um aluno assíduo e pontual. 
 
• Revela capacidade de recolha e seleção de materiais. 
 
•Interessa-se, participa e colabora nas 
tarefas/atividades propostas pelo professor, 
responsabilizando-se pelas tarefas atribuídas e 
demonstrando grande autonomia e disponibilidade na 
realização das mesmas, dando sugestões e respeitando 
opiniões. 
 
• É cumpridor e autoavalia-se. 
 
• Adquire, progride e aplica os saberes. 
 
• Organiza devidamente o caderno diário e apresenta 
material necessário. 
 
• Realiza os trabalhos de casa. 
 
•Participa com entusiasmo e faz intervenções 
pertinentes nas aulas. 
 
• Tem um bom ritmo de aprendizagem e progressão. 



 

 

 

Quadro III- Critérios de Avaliação  

 
Domínios/ Temas 

 

 
Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos, Capacidades e 

Atitudes 

 
Descritores do Perfil dos Alunos 

PASEO 

 
Instrumentos de Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oralidade 
15% 

 

COMPREENSÃO 

 Compreender textos orais identificando assunto, tema 

e intenção comunicativa, com base em inferências.  

 Destacar o essencial de um texto audiovisual, tendo 

em conta o objetivo da audição/visionamento.  

 Sintetizar a informação recebida pela tomada de notas 

das ideias-chave. 

 

EXPRESSÃO 

 Planificar textos orais tendo em conta os destinatários 

e os objetivos de comunicação.  

 Usar a palavra com fluência, correção e naturalidade 

em situações de intervenção formal, para expressar 

pontos de vista e opiniões e fazer a exposição oral de 

um tema.  

 Respeitar as convenções que regulam a interação 

discursiva, em situações com diferentes graus de 

formalidade.  

 Usar mecanismos de controlo da produção discursiva a 

partir do feedback dos interlocutores.  

Avaliar o seu próprio discurso a partir de critérios 
previamente acordados com o professor. 

 
 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Respeitador da diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 
 
 
Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 
 Avaliação 

formativa/rubricas de 
avaliação 
 

Atividades/Instrumentos 
de Avaliação 
 
Oralidade:  
- Atividades de compreensão 
oral  
 
 Atividades de  
expressão Oral 
- Projeto de leitura 
- Apresentações orais 
 
 Avaliação Formativa  
- Atividades de gramática 
- Atividades de compreensão 
escrita. 
- Atividades de leitura e 
Educação Literária. 
 
 Testes  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Leitura 
 

Educação Literária 
 

35% 

 

 Ler em suportes variados textos de géneros 

diferentes. 

 Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, 

não contínua e de pesquisa.  

 Explicitar o sentido global de um texto. 

 Fazer inferências devidamente justificadas.  

 Identificar tema(s), ideias principais, pontos de vista, 

causas e efeitos, factos, opiniões.  

 Reconhecer a forma como o texto está estruturado 

(partes e subpartes).  

 Compreender a utilização de recursos expressivos 

para a construção de sentido do texto. 

 Expressar, com fundamentação, pontos de vista e 

apreciações críticas suscitadas pelos textos lidos.  

 Utilizar procedimentos de registo e tratamento da 

informação. 

O aluno deve ficar capaz de: 

 Ler integralmente obras literárias narrativas, líricas e 

dramáticas. 

 Interpretar os textos em função do género literário.  

 Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, 

rima, esquema rimático e métrica (redondilha maior e 

 
Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado 
(A, B, G, I, J) 
 
 
 
Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
 
 
 
Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 
 
 
Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado 
(A, B, G, I, J) 
 
 
Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 

 



 

 

menor).  

 Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, 

cena, fala e indicações cénicas.  

 Analisar o modo como os temas, as experiências e os 

valores são representados na obra e compará-lo com 

outras manifestações artísticas (música, pintura, 

escultura, cinema, etc.).  

 Explicar recursos expressivos utilizados na construção 

do sentido (enumeração, pleonasmo e hipérbole).  

 Exprimir ideias pessoais sobre textos lidos e ouvidos 

com recurso a suportes variados. 

 Desenvolver um projeto de leitura que integre 

objetivos pessoais do leitor e comparação de 

diferentes textos (obras escolhidas em contrato de 

leitura com o(a) professor(a)). 

 
 
Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 
 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrita 
 

20% 

O aluno deve ficar capaz de: 

 Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos 

quanto ao destinatário e à finalidade (informativa ou 

argumentativa). 

 Planificar a escrita de textos, assegurando distribuição 

de informação por parágrafos.  

 Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a 

continuidade de sentido, a progressão temática e a 

coerência global do texto.  

 Redigir textos com processos lexicais e gramaticais de 

correferência e de conexão interfrásica mais 

complexos com adequada introdução de novas 

informações, evitando repetições e contradições.  

 Escrever com propriedade vocabular e com respeito 

pelas regras de ortografia e de pontuação.  

 Avaliar a correção do texto escrito individualmente e 

com discussão de diversos pontos de vista. 

 Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto 

à identificação das fontes. 

 

 
 
Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Indagador/Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
Responsável/autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Respeitador da diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 
 Avaliação 

formativa/rubricas de 
avaliação 
 

- Trabalho em articulação com 
o Trabalho de Projeto de 

Autonomia Curricular (TPAC) e 
Cidadania e Desenvolvimento 

 
 Oficina de Escrita 
- Trabalhos escritos 

- Portefólio 
- Trabalho de grupo 

- Tarefas/Observação direta. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Gramática 
 

15% 
 

 

 O aluno deve ficar capaz de mobilizar as 

aprendizagens desenvolvidas ao longo do ciclo: 

 

- Língua, variação e mudança; 

- Formação de palavras e relações semânticas; 

- Classe de palavras; 

- Funções sintáticas; 

- Frase complexa; 

- Texto e discurso; 

- Conjugações verbais. 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Conhecedor/sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
 

 
 
 
 

 
 

Atitudes e  
Valores 

 
15% 

 
                             

Pontualidade 

 
   
 
 
- Cumprir o estipulado no  
   Regulamento Interno e no    

Estatuto do Aluno e da Ética 
Escolar. 

 
 
 

 
 

 
 
 Atitudes: grelha de 
    observação direta 
    na participação ativa. 
 
. 
 
 

 
Postura e Linguagem 

 

                          

Relacionamento Interpessoal 

 
 

 

 

 

 



 

 

• MOMENTOS DE AVALIAÇÃO/ TIPOS DE AVALIAÇÃO 
 No início do ano letivo – avaliação formativa inicial. 
 No final de cada unidade / sequência – avaliação classificativa no final de cada unidade de trabalho e sempre que seja produtiva no percurso de 

aprendizagem do aluno. 
 Ao longo do ano, reforço da avaliação formativa/avaliação para as aprendizagens com o recurso, nomeadamente, às rubricas de avaliação de acordo 

com as tarefas implementadas nos vários domínios (feed up – entendido como construção partilhada de objetivos e critérios de Aprendizagem/ feed back 
– visto como disponibilização de informação oral ou escrita sobre o desempenho do aluno em cada tarefa, que, mais do que identificação dos erros e 
respetiva correção, resulta da avaliação do seu progresso relativamente aos objetivos pretendidos e da indicação de ações conducentes à sua 
concretização/feed forward – materializado na utilização, pelo professor, da informação recolhida para efeitos de reflexão, reorganização, reajustamento 
das suas estratégias e ações futuras). 

 A autoavaliação será realizada no final de cada período e sempre que seja produtiva no percurso de aprendizagem do aluno. 
 Avaliação sumativa no final de cada período letivo. 

 
• INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO (alguns exemplos) 

 Testes classificativos, avaliação formativa/rubricas de avaliação, entrevistas, questionários, resumos, biografias, recontos… 

 Trabalho de projeto.                                                                                                                             

 Apresentação oral e fichas de apreciação crítica de livros (entre outros, a atividade do Agrupamento “Concurso de Leitura”). 

 Rubricas de avaliação/ Registos / grelhas de observação da participação nas atividades, dentro e fora da sala de aula e em casa, em: 

 trabalho individual; trabalho de pares; trabalho de grupo. 

 Grelhas de monitorização/autoavaliação periódicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV – Rubricas de Avaliação 

 

 

 

 

 

Tarefa - Portefólio 

 Muito Bom 
 

Bom Suficiente Básico 

CRITÉRIOS 20 
 

15 10 5 

Completude 
 de informação 

Todos os itens do portefólio 
estão completamente 
preenchidos. 

A maioria dos itens do portefólio 
não estão preenchidos. 

Alguns dos itens do portefólio não 
estão preenchidos. 

Poucos itens do portefólio estão 
preenchidos. 

 
Qualidade das Reflexões 

O aluno justifica totalmente as 
suas escolhas e analisa de forma 
perspicaz o seu trabalho. 

O aluno justifica em grande parte 
as suas escolhas e analisa de forma 
perspicaz o seu trabalho. 

O aluno justifica de forma satisfatória 
as suas escolhas e analisa de forma 
adequada o seu trabalho. 

O aluno justifica em parte as suas 
escolhas e analisa minimamente o seu 
trabalho. 

 
 
Multimédia 

Todas os ficheiros multimédia 
criam interesse e são 
apropriadas para o propósito 
escolhido. 

Muitos dos ficheiros multimédia 
criam interesse e são apropriadas 
para o propósito escolhido. 

Alguns dos ficheiros multimédia criam 
interesse e são apropriadas para o 
propósito escolhido. 

Poucos ficheiros multimédia criam 
interesse e são apropriadas para o 
propósito escolhido. 

Ortografia Geral e Gramática 
 

Portefólio sem erros 
ortográficos/ gramaticais. 

Portefólio com poucos erros 
ortográficos/ gramaticais 

Portefólio com alguns erros 
ortográficos/gramaticais. (4 erros por 
página).. 

Portefólio com muitos erros 
ortográficos/ gramaticais. 

                                                                                     Descritores                                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefa – Apresentação oral/Expressão oral 

CRITÉRIOS MUITO BOM  BOM  SUFICIENTE  INSUFICIENTE  

Dicção/entoação/pausas 
(Qualidade da voz) 

 

20 
Pronuncia/articula sem 

dificuldade todas as palavras; 
coloca muito bem a voz. 

15 
Pronuncia/articula com pouca 
dificuldade as palavras; coloca 

bem a voz. 

10 
Pronuncia/articula com alguma 
dificuldade as palavras; coloca a 
voz de forma razoável. 

5 
Pronuncia/articula com muita 

dificuldade as palavras; não 
coloca bem a voz. 

Conteúdo 
(correção linguística)  

 
 

30 
Apresenta o conteúdo de forma 
bastante clara e com correção 
linguística. 

25 
Apresenta o conteúdo de forma 
clara e com correção linguística. 

20 
Apresenta o conteúdo de forma 

clara e com uma razoável correção 
linguística. 

10 
Apresenta o conteúdo de 
forma pouco clara e sem 

correção linguística. 

 
Ritmo / Fluência 

(Qualidade da voz) 

20 
Articula de forma bastante 

fluente e com o ritmo adequado. 

15 
Articula de forma fluente e com o 

ritmo adequado. 

10 
Articula com razoável fluência, 

mas a um ritmo pouco adequado. 

5 
Não articula de forma fluente 
nem com um ritmo adequado. 

Expressividade 
(Qualidade do discurso) 

 

15 
Apresenta o discurso bastante 

expressivo. 

10 
Apresenta o discurso expressivo. 

7 
Apresenta o discurso pouco 

expressivo. 

4 
Apresenta o discurso sem 

expressividade. 

 
Postura / Atitude 

(Linguagem corporal) 

15 
Apresenta uma atitude bastante 

descontraída. 

10 
Apresenta uma atitude 

descontraída. 

7 
Apresenta uma atitude pouco 

descontraída. 

4 
Não adota uma atitude 

descontraída. 

 DESCRITORES 



 

 

 

 

Tarefa - Escrita 

 5 (Muito Bom) 4 3 (Suficiente) 2 1 (insuficiente) 

CRITÉRIOS      

Rigor • Cumpre a instrução quanto ao  
género/formato solicitado, respeitando 
as características da tipologia textual. 

 •  Cumpre a instrução quanto ao género/formato 
solicitado, mas apresenta falhas pontuais nas  
regras relativas à tipologia. 

 •  Não cumpre a instrução quanto ao 
género/formato textual solicitado. 
 

Pertinência • Cumpre a instrução quanto ao tema: 
- recorre a informação pertinente; 
- usa vocabulário adequado ao tema; 
- assegura a progressão da informação. 

 • Redige um texto sem desvios temáticos e em 
que, embora com falhas, 
- recorre a informação pertinente; 
- usa vocabulário adequado ao tema 

 • Trata o tema dado de forma muito  
vaga ou aborda-o num plano secundário. 
• Revela falhas quanto à informação 
mobilizada, ao vocabulário usado e/ou à 
progressão da informação. 

Coerência e  
Coesão 

• Redige um texto bem organizado e 
coeso: 
- demarca adequadamente as diferentes 
partes do texto; 
- usa processos adequados de 
articulação interfrásica; 
- recorre a cadeias de referência 
adequadas; 
- garante conexões adequadas entre  
coordenadas de enunciação ao longo do 
texto. 

 • Redige um texto com falhas pontuais quanto 
aos mecanismos de organização e coesão 
textuais 

 • Redige um texto pouco organizado, com 
ruturas de coesão frequentes causadas por 
lacunas e/ou repetições nominais e/ou 
pronominais desnecessárias. 

Correção • Utiliza processos adequados de 
conexão intrafrásica:  
- concordância; 
- flexão verbal; 
-sinais de pontuação; 
- sinais auxiliares de escrita. 
• Correção ortográfica (de 0 a 3 erros). 

 • Redige um texto com falhas pontuais nos 
processos de conexão intrafrásica. 
• Ortografia - 8 a 12 erros. 

 • Apresenta falhas sistemáticas ao  
nível da correção da frase.  
• Ortografia – 16 ou mais erros. 

 Descritores/Níveis de desempenho 



 

 

 

 

 

Docentes do grupo 300 

Tarefa – Trabalho de grupo 

 5 (Muito Bom) 4 3 (Suficiente) 2 1 (insuficiente) 

CRITÉRIOS      

Apropriação • Descodifica o objetivo do trabalho. 
• Recolhe informação sobre o tema. 
• Distingue e destaca o essencial do 
acessório. 

 • Descodifica o objetivo do trabalho e recolhe 
informação sobre o tema com a ajuda do 
professor. 
• Tem dificuldade em destacar o essencial do 
acessório. 

 • Não descodifica o objetivo do trabalho nem 
recolhe informação sobre o tema. 

Organização • Estabelece um bom plano de trabalho 
que reflete as aprendizagens a realizar. 
• Dinamiza uma estratégia adequada ao 
desenvolvimento do tema/conteúdos. 
• Evidencia com precisão as 
aprendizagens realizadas. 

 • Estabelece um plano de trabalho e as etapas a 
seguir, com a ajuda do professor.  
• Participa na estratégia definida para o  
desenvolvimento do tema/conteúdos.  
• Evidencia as aprendizagens realizadas. 

 • Não se esforça por estabelecer qualquer 
plano de trabalho. 

Cooperação • Envolve-se ativamente na 
concretização do plano, trabalhando de 
forma colaborativa. 
• Respeita o trabalho/opinião do grupo. 
• Partilha voluntariamente os saberes, 
colocando-os ao serviço do grupo. 

 • Participa na concretização do plano de 
trabalho. 
• Respeita o trabalho/opinião do grupo. 

 • Não participa na concretização do  
plano de trabalho. 

Responsabilidade • Comunica de forma apelativa o 
resultado do trabalho, utilizando 
vocabulário adequado à disciplina.  
• Cumpre rigorosamente os prazos  
estabelecidos. 

 • Comunica o resultado do trabalho com 
algumas  
hesitações. 
• Cumpre prazos estabelecidos, quando apoiado 
pelo grupo. 

 • Não comunica o resultado do  
trabalho. 

 Descritores/Níveis de desempenho 


