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Critérios de Avaliação – Português / 5º ano de escolaridade

DOMÍNIOS/
TEMAS

PROCESSOS DE
RECOLHA DE

INFORMAÇÃO

ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS

DO PASEO

CRITÉRIOS
TRANSVERSAIS PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

ORALIDADE
(20%)

LEITURA
(20%)

EDUCAÇÃO
LITERÁRIA
(20%)

ESCRITA
(20%)

GRAMÁTICA
(20%)

Teste de
compreensão

do oral /
Leitura /
Educação
Literária /
Gramática

Apresentação
oral
(rubrica)

Ficha de leitura
(rubrica)

Composição
(rubrica)

Trabalho de
pesquisa
(rubrica)

Trabalho de
grupo / pares
(rubrica)

Grelhas de
observação

Trabalho do
Aluno em Sala

de Aula⁷

Linguagens e
textos

Informação e
comunicação

Pensamento
crítico e

pensamento
criativo

Relacionamento
interpessoal

Desenvolvimento
pessoal e

autonomia

Conhecimento

Nível 5
- Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens
Essenciais:
 Lê de forma bastante expressiva, apropriando-se sempre do sentido global e dos objetivos

dos diferentes tipos de texto (narrativos e expositivos);
Analisa com muita facilidade textos em função do género textual a que pertencem

(verbete de enciclopédia, entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta formal);
 Lê e interpreta adequadamente os diferentes géneros literários (narrativos, dramáticos e

poéticos);
Valoriza e respeita sempre a diversidade cultural;
Desenvolve um projeto de leitura, através da leitura autónoma de obras e expressa

sempre opiniões pertinentes;
 Conhece e mobiliza, de forma adequada, todos os conteúdos dos diversos planos

gramaticais, aplicando-os na interpretação e produção de enunciados orais e escritos.
- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva
interdisciplinar.
- Realiza corretamente todas as tarefas.

Nível 4
- Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais:
 Lê de forma expressiva, apropriando-se quase sempre do sentido global e dos objetivos

dos diferentes tipos de texto (narrativos e expositivos);
Analisa com facilidade textos em função do género textual a que pertencem (verbete de

enciclopédia, entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta formal);
 Lê e interpreta os diferentes géneros literários (narrativos, dramáticos e poéticos);
Valoriza e respeita frequentemente a diversidade cultural;
Desenvolve um projeto de leitura, através da leitura autónoma de obras e expressa quase

sempre opiniões pertinentes;
 Conhece e mobiliza, de forma adequada, a maioria dos conteúdos dos diversos planos

gramaticais, aplicando-os na interpretação e produção de enunciados orais e escritos.
- Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar.
- Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta.
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(rubrica) Nível 3
- Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais:
 Lê, apropriando-se algumas vezes do sentido global e dos objetivos dos diferentes tipos

de texto (narrativos e expositivos);
Analisa com alguma facilidade textos em função do género textual a que pertencem

(verbete de enciclopédia, entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta formal);
 Lê e interpreta com algumas incorreções os diferentes géneros literários (narrativos,

dramáticos e poéticos);
Valoriza e respeita por vezes a diversidade cultural;
Desenvolve um projeto de leitura, através da leitura autónoma de obras e expressa por

vezes opiniões pertinentes;
 Conhece e mobiliza, de forma adequada, alguns dos conteúdos dos diversos planos

gramaticais, aplicando-os na interpretação e produção de enunciados orais e escritos.
- Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar.
- Realiza a maioria das tarefas de forma correta.

Nível 2
- Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais:
 Lê com dificuldade, apropriando-se raramente do sentido global e dos objetivos dos

diferentes tipos de texto (narrativos e expositivos);
Analisa com dificuldade textos em função do género textual a que pertencem (verbete de

enciclopédia, entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta formal);
 Lê e interpreta com muitas incorreções os diferentes géneros literários (narrativos,

dramáticos e poéticos);
 Raramente valoriza e respeita a diversidade cultural;
Desenvolve com muita dificuldade um projeto de leitura, através da leitura autónoma de

obras e raramente expressa opiniões pertinentes;
 Conhece e mobiliza com dificuldade alguns dos conteúdos dos diversos planos

gramaticais, aplicando-os na interpretação e produção de enunciados orais e escritos.
- Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos numa perspetiva
interdisciplinar.
- Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas.

Nível 1
- Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais:
 Lê com muita dificuldade, não se apropriando do sentido global e dos objetivos dos

diferentes tipos de texto (narrativos e expositivos);
Analisa com muita dificuldade textos em função do género textual a que pertencem

(verbete de enciclopédia, entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta formal);
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 Lê e interpreta incorretamente os diferentes géneros literários (narrativos, dramáticos e
poéticos);
Nunca valoriza e respeita a diversidade cultural;
Não desenvolve um projeto de leitura, através da leitura autónoma de obras.
 Conhece e mobiliza com muita dificuldade alguns dos conteúdos dos diversos planos

gramaticais, mas não os aplica na interpretação e produção de enunciados orais e escritos.
- Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas.
- Não realiza corretamente as tarefas.

Comunicação

Nível 5
- Exprime-se sempre de forma clara e adequada nos domínios da oralidade e da escrita previstos
nas aprendizagens essenciais:
 Seleciona, organiza e regista com muita facilidade a informação pertinente;
 Planifica, prepara e produz com muita correção apresentações orais;
 Capta e mantém com muita facilidade a atenção da audiência;
 Intervém sempre com dúvidas/questões e com respeito por regras de uso da palavra.
 Planifica e escreve textos sempre de acordo com o género textual;
 Escreve com total respeito pelas regras de ortografia e de pontuação;
Aperfeiçoa sempre o texto depois de redigido.
 Escreve textos de natureza narrativa respeitando sempre a sua estrutura e coesão;
 Escreve com muita facilidade textos em que se defenda uma posição com argumentos e

conclusão coerentes.
Nível 4

- Exprime-se frequentemente de forma clara e adequada nos domínios da oralidade e da escrita
previstos nas aprendizagens essenciais:
 Seleciona, organiza e regista com facilidade a informação pertinente;
 Planifica, prepara e produz com correção apresentações orais;
 Capta e mantém com facilidade a atenção da audiência;
 Intervém quase sempre com dúvidas/questões e com respeito por regras de uso da

palavra.
 Planifica e escreve textos quase sempre de acordo com o género textual;
 Escreve com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação;
Aperfeiçoa quase sempre o texto depois de redigido.
 Escreve textos de natureza narrativa respeitando quase sempre a sua estrutura e coesão;
 Escreve com facilidade textos em que se defenda uma posição com argumentos e

conclusão coerentes.
Nível 3
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- Exprime-se na maioria das vezes de forma clara e adequada nos domínios da oralidade e da
escrita previstos nas aprendizagens essenciais:
 Seleciona, organiza e regista com alguma facilidade a informação pertinente;
 Planifica, prepara e produz com alguma correção apresentações orais;
 Capta e mantém com alguma facilidade a atenção da audiência;
 Intervém por vezes com dúvidas/questões e com respeito por regras de uso da palavra.
 Planifica e escreve textos de acordo com o género textual;
 Escreve com algum respeito pelas regras de ortografia e de pontuação;
Aperfeiçoa, por vezes, o texto depois de redigido.
 Escreve textos de natureza narrativa respeitando por vezes a sua estrutura e coesão;
 Escreve com alguma facilidade textos em que se defenda uma posição com argumentos e

conclusão coerentes.
Nível 2

- Exprime-se de forma pouco clara e adequada nos domínios da oralidade e da escrita previstos
nas aprendizagens essenciais:
 Seleciona, organiza e regista com dificuldade a informação pertinente;
Não planifica, mas prepara e produz com pouca correção apresentações orais;
 Capta e mantém com dificuldade a atenção da audiência;
 Intervém raramente com dúvidas/questões e com respeito por regras de uso da palavra.
 Planifica e escreve com muita dificuldade textos de acordo com o género textual;
 Escreve com pouco respeito pelas regras de ortografia e de pontuação;
 Raramente aperfeiçoa o texto depois de redigido.
 Escreve textos de natureza narrativa raramente respeitando a sua estrutura e coesão;
 Escreve com muita dificuldade textos em que se defenda uma posição com argumentos e

conclusão coerentes.
Nível 1

- Exprime-se com muitas dificuldades nos domínios da oralidade e da escrita previstos nas
aprendizagens essenciais:
Não seleciona, não organiza, nem regista a informação pertinente;
Não planifica, não prepara, mas produz com muita dificuldade apresentações orais;
Não capta nem mantém a atenção da audiência;
Nunca intervém com dúvidas/questões.
Não planifica nem escreve textos de acordo com o género textual;
Desconhece as regras de ortografia e de pontuação;
 Escreve com muita dificuldade textos de natureza narrativa, sem respeito pela sua

estrutura.
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Não escreve textos em que se defenda uma posição com argumentos e conclusão
coerentes.

Participação

Nível 5
- Realiza todas as tarefas com elevado empenho e persistência.
- Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
- Manifesta elevado espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito
escolar.
- Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um
elevado espírito democrático.

Nível 4
- Realiza quase sempre as tarefas com empenho e persistência.
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
- Manifesta com frequência espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos
de âmbito escolar.
- Cria muitas vezes consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando
espírito democrático.

Nível 3
- Realiza a maioria das tarefas com algum empenho e persistência.
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
- Manifesta algum espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito
escolar.
- Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito
democrático.

Nível 2
- Realiza algumas tarefas com pouco empenho e persistência.
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares.
- Manifesta pouco espírito de iniciativa/participação. quer nas tarefas das aulas, quer nos
projetos de âmbito escolar.
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes.

Nível 1
- Raramente realiza as tarefas, revelando falta de empenho e de persistência.
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares.
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa.
- Raramente respeita opiniões diferentes.

Responsabilidade
Nível 5

- Cumpre sempre os prazos, os compromissos e as instruções dadas pelo professor, respeitando
a estrutura dos guiões pré-definidos.
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- Manifesta muito cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a
apresentação/organização dos trabalhos.
- Cumpre plenamente os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).
- Age sempre eticamente, respeitando os outros.

Nível 4
- Cumpre frequentemente os prazos, os compromissos e as instruções dadas pelo professor,
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.
- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a
apresentação/organização dos trabalhos.
- Cumpre, com falhas pontuais, os seus deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras
de conduta da sala de aula.
- Age quase sempre eticamente, respeitando os outros.

Nível 3
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos, os compromissos e as instruções dadas pelo professor,
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a
apresentação/organização dos trabalhos.
- Cumpre, regularmente, os seus deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de
conduta da sala de aula.
- Age, algumas vezes, eticamente.

Nível 2
- Raramente cumpre os prazos, os compromissos e as instruções dadas pelo professor, não
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a
apresentação/organização dos trabalhos.
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as
regras de conduta da sala de aula.
- Nem sempre age eticamente.

Nível 1
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos guiões
pré-definidos.
- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a
apresentação/organização dos trabalhos.
- Revela muitas dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e
as regras de conduta da sala de aula.
- Quase nunca age eticamente.


