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Critérios de Avaliação – Português / 10º ano de escolaridade
DOMÍNIOS/

TEMAS
PROCESSOS DE

RECOLHA DE
INFORMAÇÃO

ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS

DO PASEO

CRITÉRIOS
TRANSVERSAIS PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Oralidade
20%

Leitura
15%

Educação
Literária

25%

Apresentação
oral formal
(Rubrica)

- Trabalho do
Aluno em
Salade Aula7

(Rubrica)

- Ficha de
verificação de

leitura.

- Questionário
escrito

- Teste de
avaliação.

Linguagens e
Textos

Informação e
Comunicação

Pensamento Crítico
e Pensamento
Criativo

Relacionamento
Interpessoal

Desenvolvimento
Pessoal e

Autonomia

Conhecimento

18-20
Adquire, plenamente, todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais
nos diferentes domínios.
Interpreta, sem imprecisões, textos orais de diferentes géneros, reportagem e comentário,
evidenciando perspetiva crítica e criativa
Utiliza, de forma explícita, processos de planificação e de avaliação de textos, em contextos formais.
Lê, com clareza e expressividade, textos de diferentes graus de complexidade dos géneros
seguintes: relato de viagem, exposição sobre um tema, apreciação crítica e cartoon.
Interpreta, sem imprecisões, obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros,
produzidas entre os séculos XII e XVI.
Realiza, sem falhas, leitura crítica e autónoma.
Analisa, sem falhas, a organização interna e externa do texto.
Relaciona, sem falhas, características formais do texto poético.
Analisa com clareza e expressividade o valor de recursos expressivos para a construção do sentido
do texto.
Reconhece e compara textos, com clareza e expressividade, em função dos temas, ideias, valores
culturais, éticos e estéticos presentes nos textos.
Desenvolve, com clareza, um projeto de leitura.
Planifica e redige, com facilidade e adequação, utilizando mecanismos de revisão, de avaliação e
correção.
Escreve e edita, sem falhas, em diferentes suportes sínteses, exposições e apreciações críticas,
respeitando as marcas de género.
Mobiliza e aplica, sempre e com correção, todas as estruturas lexicais e gramaticais previstas nas
AE.
14-17
Adquire, com pequenas lacunas, todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens
Essenciais nos diferentes domínios.
Interpreta, com pequenas imprecisões, textos orais de diferentes géneros, reportagem e
comentário, evidenciando perspetiva crítica e criativa
Utiliza, com pequenas falhas, processos de planificação e de avaliação de textos, em contextos
formais.
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Escrita
25%

Gramática
15%

- Atividade de
escrita

(Rubrica)

- Questão aula.

Lê, com pequenas falhas, textos de diferentes graus de complexidade dos géneros seguintes:
relato de viagem, exposição sobre um tema, apreciação crítica e cartoon.
Interpreta, com algumas imprecisões, obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros,
produzidas entre os séculos XII e XVI.
Realiza, com pequenas falhas, leitura crítica e autónoma.
Analisa, com pequenas falhas, a organização interna e externa do texto.
Relaciona, com pequenas falhas, características formais do texto poético.
Analisa, com relativa facilidade e adequação, o valor de recursos expressivos para a construção do
sentido do texto.
Reconhece e compara textos, com clareza e expressividade, em função dos temas, ideias, valores
culturais, éticos e estéticos presentes nos textos.
Desenvolve, com clareza, um projeto de leitura.
Planifica e redige, com facilidade e adequação, utilizando mecanismos de revisão, de avaliação e
correção.
Escreve e edita, sem falhas, em diferentes suportes sínteses, exposições e apreciações críticas,
respeitando as marcas de género.
Mobiliza e aplica, frequentemente e com correção, todas as estruturas lexicais e gramaticais
previstas nas AE
10-13
Adquire, com pequenas falhas, todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens
Essenciais nos diferentes domínios.
Interpreta, com algumas imprecisões, textos orais de diferentes géneros, reportagem e
comentário, evidenciando perspetiva crítica e criativa
Utiliza, com pequenas falhas, processos de planificação e de avaliação de textos, em contextos
formais.
Lê, com algumas imprecisões, textos de diferentes graus de complexidade dos géneros seguintes:
relato de viagem, exposição sobre um tema, apreciação crítica e cartoon.
Interpreta, com imprecisões, obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros,
produzidas entre os séculos XII e XVI.
Realiza, com falhas, leitura crítica e autónoma.
Analisa com falhas, a organização interna e externa do texto.
Relaciona, com falhas, características formais do texto poético.
Analisa com pouca clareza, o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do texto.
Reconhece e compara textos, com algumas falhas, em função dos temas, ideias, valores culturais,
éticos e estéticos presentes nos textos.
Desenvolve, com pequenas falhas, um projeto de leitura.
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Planifica e redige, com alguma dificuldade, utilizando mecanismos de revisão, de avaliação e
correção.
Escreve e edita, com pequenas falhas, em diferentes suportes sínteses, exposições e apreciações
críticas, respeitando as marcas de género.
Mobiliza e aplica, com pequenas falhas e algumas incorreções, todas as estruturas lexicais e
gramaticais previstas nas AE.
8-9
Adquire, com muitas lacunas, todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens
Essenciais nos diferentes domínios.
Interpreta, com acentuadas imprecisões, textos orais de diferentes géneros, reportagem e
comentário, evidenciando perspetiva crítica e criativa
Utiliza, de forma muito pouco explícita, processos de planificação e de avaliação de textos, em
contextos formais.
Lê, com pouca clareza e muitas falhas, textos de diferentes graus de complexidade dos géneros
seguintes: relato de viagem, exposição sobre um tema, apreciação crítica e cartoon.
Interpreta, com acentuadas imprecisões, obras literárias portuguesas de diferentes autores e
géneros, produzidas entre os séculos XII e XVI.
Realiza, com muitas falhas, leitura crítica e autónoma.
Analisa, com muitas falhas, a organização interna e externa do texto.
Relaciona, com muitas falhas, características formais do texto poético.
Analisa, com muitas falhas, o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do texto.
Reconhece e compara textos, com pouca clareza e sem expressividade, em função dos temas,
ideias, valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos.
Desenvolve, com muita dificuldade, um projeto de leitura.
Planifica e redige, com muita dificuldade, utilizando mecanismos de revisão, de avaliação e
correção.
Escreve e edita, com muitas falhas, em diferentes suportes sínteses, exposições e apreciações
críticas, respeitando as marcas de género.
Mobiliza e aplica, raramente e com incorreções, todas as estruturas lexicais e gramaticais
previstas nas AE
1-7
Não adquire todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais nos
diferentes domínios.
Raramente interpreta textos orais de diferentes géneros, reportagem e comentário, evidenciando
perspetiva crítica e criativa
Raramente utiliza processos de planificação e de avaliação de textos, em contextos formais.
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Raramente lê, com clareza e expressividade, textos de diferentes graus de complexidade dos
géneros seguintes: relato de viagem, exposição sobre um tema, apreciação crítica e cartoon.
Interpreta, sem imprecisões, obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros,
produzidas entre os séculos XII e XVI.
Raramente realiza leitura crítica e autónoma.
Raramente analisa a organização interna e externa do texto.
Raramente relaciona características formais do texto poético.
Analisa, sem clareza e sem expressividade, o valor de recursos expressivos para a construção do
sentido do texto.
Raramente reconhece e não compara textos, com clareza e expressividade, em função dos temas,
ideias, valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos.
Raramente desenvolve um projeto de leitura.
Raramente planifica e redige, com adequação, utilizando mecanismos de revisão, de avaliação e
correção.
Raramente escreve e edita, em diferentes suportes, sínteses, exposições e apreciações críticas,
respeitando as marcas de género.
Mobiliza e aplica, com múltiplas incorreções, todas as estruturas lexicais e gramaticais previstas
nas AE.

Comunicação

18-20
Sintetiza e produz, sem falhas, textos/discurso escutado, quanto ao tema e à estrutura e à
situação de comunicação.
Exprime, com fundamentação e clareza, e através de exposições, pontos de vista suscitados por
leituras diversas.
Utiliza adequadamente recursos verbais e não verbais e métodos de trabalho científico.
Clarifica tema(s), ideias principais, pontos de vista.
Interpreta, sem falhas, o sentido global do texto e a intencionalidade comunicativa.
14-17
Sintetiza e produz, com ligeiras falhas, textos/discurso escutado, quanto ao tema e à estrutura e à
situação de comunicação.
Exprime, com fundamentação, e através de exposições, pontos de vista suscitados por leituras
diversas.
Utiliza, com pequenas imprecisões, recursos verbais e não verbais e métodos de trabalho
científico.
Clarifica, com algumas falhas tema(s), ideias principais, pontos de vista.
Interpreta, com algumas falhas, o sentido global do texto e a intencionalidade comunicativa.
10-13
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Sintetiza e produz, com ligeiras falhas, textos/discurso escutado, quanto ao tema e à estrutura e à
situação de comunicação.
Exprime, com pouca fundamentação, e através de exposições, pontos de vista suscitados por
leituras diversas.
Utiliza, com pequenas imprecisões, recursos verbais e não verbais e métodos de trabalho
científico.
Clarifica, com algumas falhas tema(s), ideias principais, pontos de vista.
Interpreta, com algumas falhas, o sentido global do texto e a intencionalidade comunicativa.
8-9
Sintetiza e produz, com muitas falhas, textos/discurso escutado, quanto ao tema e à estrutura e à
situação de comunicação.
Exprime, sem fundamentação, e através de exposições, pontos de vista suscitados por leituras
diversas.
Utiliza, com muitas imprecisões, recursos verbais e não verbais e métodos de trabalho científico.
Clarifica, com muitas falhas tema(s), ideias principais, pontos de vista.
Interpreta, com muitas falhas, o sentido global do texto e a intencionalidade comunicativa.
1-7
Raramente sintetiza e produz textos/discurso escutado, quanto ao tema e à estrutura e à situação
de comunicação.
Raramente exprime, através de exposições, pontos de vista suscitados por leituras diversas.
Raramente utiliza recursos verbais e não verbais e métodos de trabalho científico.
Raramente clarifica tema(s), ideias principais, pontos de vista.
Raramente interpreta o sentido global do texto e a intencionalidade comunicativa.

Participação

18-20
Participa, sempre, construtivamente, nas interações verbais, partilha e avalia ideias, defende e
critica pontos de vista.
Partilha, sempre, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
Manifesta, sempre,  um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma pertinente e
construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar.
Cria, sempre, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um
elevado espírito democrático.
Exprime, sempre, ecom fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas leituras.
14-17
Participa, frequentemente e construtivamente, nas interações verbais, partilha e avalia ideias,
defende e critica pontos de vista.
Partilha, frequentemente, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
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Manifesta, frequentemente,, um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma
pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar.
Cria, frequentemente, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando
um elevado espírito democrático.
Exprime, frequentemente, com fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas leituras.
10-13
Participa, na maioria das vezes, construtivamente, nas interações verbais, partilha e avalia ideias,
defende e critica pontos de vista.
Partilha, na maioria das vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
Manifesta, na maioria das vezes, um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma
pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar.
Cria, na maioria das vezes, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes,
revelando um elevado espírito democrático.
Exprime, na maioria das vezes ecom fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas
leituras.
8-9
Participa, algumas vezes, construtivamente, nas interações verbais, partilha e avalia ideias, defende
e critica pontos de vista.
Partilha, ocasionalmentes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
Manifesta, esporadicamente, um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma
pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar.
Cria, com muitas falhas, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando
um elevado espírito democrático.
Exprime, com muita dificuldade, pontos de vista suscitados pelas diversas leituras.
1-7
Raramente participa nas interações verbais, partilha e avalia ideias, defende e critica pontos de
vista.
Raramente partilha ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
Raramente manifesta o espírito de iniciativa, participando sempre de forma pertinente e
construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar.
Não cria consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um elevado
espírito democrático.
Não exprime, com fundamentação, pontos de vista suscitados pelas diversas leituras.
18-20
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Responsabilidade Cumpre todas as atividades propostas respeitando-se a si e aos outros.
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as
regras de conduta da sala de aula).
Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor.
Lê integralmente as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais e as do projeto pessoal de leitura.
14-17
Cumpre frequentemente as atividades propostas, respeitando-se a si e aos outros.
Cumpre frequentemente os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade
e as regras de conduta da sala de aula).
Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor.
Lê frequentemente na íntegra as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais e as do projeto
pessoal de leitura.
10-13
Cumpre, na maioria das vezes, as atividades propostas e apresenta algumas falhas no respeito por
si  e pelos outros.
Cumpre, na maioria das vezes, os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).
Cumpre, na maioria das vezes, sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor.
Na maioria das vezes, lê na íntegra as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais e as do projeto
pessoal de leitura
8-9
Raramente cumpre as atividades propostas e, por vezes, não se respeita a si e aos outros.
Raramente cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).
Raramente cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor.
Raramente lê na íntegra as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais e as do projeto pessoal de
leitura.
1-7
Não cumpre as atividades propostas nem se respeita a si e aos outros.
Não cumpre  os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as regras
de conduta da sala de aula).
Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor.
Não lê na íntegra as obras indicadas nas Aprendizagens Essenciais nem as do projeto pessoal de
leitura.


