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Valores 

Áreas de 
Competências do 

Perfil do Aluno 

 
Indicadores 

 
Instrumentos de avaliação 

 
Ponderação 

 
Observações 

• Responsabilidade e integridade 
- Respeitar-se a si mesmo e aos 
outros; 
- ponderar as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 
 
• Excelência e exigência 
 - Aspirar ao trabalho bem feito, ao 
rigor e à superação;  
- ser perseverante perante as 
dificuldades; 
- ter sensibilidade e ser solidário 
para com os outros.  
 
• Curiosidade, reflexão e inovação 
- Querer aprender mais; 
- desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo. 
 
• Cidadania e participação 
- Demonstrar respeito pela 
diversidade humana e cultural e 
agir de acordo com os princípios 
dos direitos humanos; 
- negociar a solução de conflitos 
em prol da solidariedade e da 
sustentabilidade ecológica;  
- ser interventivo, tomando a 
iniciativa e sendo empreendedor. 
 
• Liberdade 
- Manifestar a autonomia pessoal 
centrada nos direitos humanos, na 
democracia, na cidadania, na 
equidade, no respeito mútuo, na 
livre escolha e no bem comum. 

 
1- Linguagens e 
textos 
 
2- Informação e 
comunicação 
 
3- Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
4- Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
5- Relacionamento 
interpessoal 
 
6- Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
7- Bem-estar, saúde 
e ambiente 
 
8- Sensibilidade 
estética e artística 
 
9- Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 
 
10- Consciência e 
domínio do corpo 

1. Aprendizagens específicas da 
disciplina 
• Conhecimento e compreensão dos 
conteúdos 
- Identifica os conteúdos tratados na 
disciplina: Compreensão do Oral;  
Expressão Oral; Leitura;  
Educação Literária; Escrita;  
Gramática. 
- Usa os conteúdos para a realização das 
tarefas. 
- Ultrapassa as aprendizagens essenciais. 
• Comunicação 
- Utiliza diferentes linguagens na 
comunicação. 
- Interpreta mensagens em diferentes 
suportes. 
2. Métodos de trabalho e de estudo 
• Pesquisa e organização da informação 
-Seleciona criticamente fontes de 
pesquisa. 
-Organiza a informação criteriosamente. 
- Imprime identidade aos seus trabalhos. 
• Participação no Trabalho de 
Grupo/pares/individual 
-Coopera no grupo de trabalho. 
- Desenvolve processos de mediação. 
- Representa o grupo. 
(…) 
3. Compromisso com a aprendizagem 
• Avaliação 
- Avalia o seu trabalho.  
-Participa na avaliação do trabalho dos 
outros. 
- Reorienta a sua aprendizagem face à 
avaliação. 
• Participação 
- É pontual.  
- Participa nas tarefas de aprendizagem. 
- Utiliza os recursos adequados à 
aprendizagem. 

- Testes sumativos; 
- Testes formativos; 
 
- Portefólio ou Caderno Diário 
(Trabalhos realizados nas aulas); 
 
- Práticas da compreensão da Leitura; 
- Práticas da compreensão do Oral;  
- Práticas da expressão Oral; 
- Práticas da compreensão da Educação 
Literária; 
 - Práticas de escrita; 
- Práticas do Conhecimento da 
Gramática; 
-Trabalhos em Grupo, de pares e/ou 
individual; 
- Projeto Individual de Leitura; 
 
- Outros 
 
Instrumentos considerados para a 
avaliação do trabalho desenvolvido no 
âmbito do Domínio de Autonomia 
Curricular (DAC):  
 
- Portefólio  
- Diário de atividades; 
- Trabalhos de pesquisa;  
- Debates; 
- Apresentações orais; 
- Relatórios das atividades;  
- Exposições; 
- Registo em áudio ou vídeo; 
- Outros.  

 
 

Conhecimentos e capacidades 
80% 

 
 
Testes sumativos e formativos – 40% 
(Testes; Fichas de avaliação; 
questões-aula…) 
 
Trabalho na sala de aula - 20% 
 (Grupo, pares, individual; 
composições, questionários dos 
textos, participação oral  
 
 
Expressão oral - 10% 
 
Projeto individual de Leitura - 10% 
 
 

 
 
 

Atitudes - 20% 
 

▪ Avaliação (autoavaliação do 

trabalho desenvolvido; participação 
na avaliação do trabalho dos colegas; 
constatação das necessidades e 
procura de ajuda e apoio) 

▪ Responsabilidade como 

estudante (assiduidade; 

pontualidade; cumprimento de 
regras; cumprimento de prazos na 
entrega dos trabalhos; participação 
nas tarefas de aprendizagem; 
planeamento das etapas de trabalho; 
realização do TPC…). 
 
 

 
Todos os 
instrumentos serão 
classificados 
considerando níveis 
de desempenho e 
descritores para cada 
nível indicado nos 
CRITÉRIOS GERAIS DE 
AVALIAÇÃO, tendo 
em conta a tipologia 
de cada instrumento. 
 
Tendo em conta os 
critérios específicos 
de Português 

 


