
1

Critérios de Avaliação – Português / 7º 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%

- Apresentação
oral formal
(rubrica)

- Questionário
escrito

- Trabalho do
Aluno em Sala de
Aula7

(rubrica)

-Questionário
escrito e/ou ficha
de verificação de

leitura.

- Questionário
escrito

Linguagens e
textos

Informação e
comunicação

Pensamento
crítico e criativo

Relacionamento
interpessoal

Desenvolvimento
pessoal e

autonomia

Conhecimento

Nível 5
 Compreende, com muita facilidade, textos de diferentes tipologias e em diferentes

suportes, destacando o essencial e sintetizando a informação.
 Lê em suportes variados textos de diferentes géneros, fazendo sempre inferências e

explicitando o sentido global dos mesmos.
 Lê e interpreta, com muita facilidade, textos de diferentes géneros literários,

identificando as suas marcas formais.
 Explica adequadamente todos os recursos expressivos utilizados na construção do

sentido de um texto.
 Evidencia um excelente domínio dos conteúdos gramaticais previstos nas

Aprendizagens Essenciais.

Nível 4
 Compreende, com facilidade, textos de diferentes tipologias e em diferentes

suportes, destacando o essencial e sintetizando a informação.
 Lê em suportes variados textos de diferentes géneros, fazendo quase sempre

inferências e explicitando o sentido global dos mesmos.
 Lê e interpreta, com facilidade, textos de diferentes géneros literários, identificando

as suas marcas formais.
 Explica adequadamente quase todos os recursos expressivos utilizados na

construção do sentido de um texto.
 Evidencia bom domínio dos conteúdos gramaticais previstos nas Aprendizagens

Essenciais.

Nível 3
 Compreende, com alguma dificuldade, textos de diferentes tipologias e em

diferentes suportes, destacando o essencial e sintetizando a informação.
 Lê em suportes variados textos de diferentes géneros, fazendo por vezes inferências

e explicitando o sentido global dos mesmos.
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Escrita
20%

Gramática
20%

-Atividade de
escrita

(rubrica)

-Questionário
escrito e/ou

interativo

 Lê e interpreta, com alguma dificuldade, textos de diferentes géneros literários,
identificando as suas marcas formais.

 Explica adequadamente alguns recursos expressivos utilizados na construção do
sentido de um texto.

 Evidencia um domínio razoável dos conteúdos gramaticais previstos nas
Aprendizagens Essenciais.

Nível 2
 Compreende, com dificuldade, textos de diferentes tipologias e em diferentes

suportes, não destacando o essencial, nem sintetizando a informação.
 Lê em suportes variados textos de diferentes géneros, revelando dificuldades em

fazer inferências e em explicitar o sentido global dos mesmos.
 Lê e interpreta, com dificuldade, textos de diferentes géneros literários,

identificando as suas marcas formais.
 Explica adequadamente poucos recursos expressivos utilizados na construção do

sentido de um texto.
 Evidencia um domínio insuficiente dos conteúdos gramaticais previstos nas

Aprendizagens Essenciais.

Nível 1
 Compreende, com muita dificuldade, textos de diferentes tipologias e em diferentes

suportes, destacando o essencial e sintetizando a informação.
 Lê em suportes variados textos de diferentes géneros, revelando muitas dificuldades

em fazer inferências e em explicitar o sentido global dos mesmos.
 Não lê nem interpreta textos de diferentes géneros literários, nem identifica

(identificando ??? ) as suas marcas formais.
 Não explica adequadamente recursos expressivos utilizados na construção do

sentido de um texto.
 Evidencia um domínio muito insuficiente dos conteúdos gramaticais previstos nas

Aprendizagens Essenciais.

Comunicação
Nível 5

 Exprime-se, oralmente e por escrito, de forma sempre clara.
 Comunica sempre com fluência, correção e naturalidade em situações de

intervenção formal.
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 Elabora textos de diferentes géneros e com diferentes finalidades informativas,
ordenando e hierarquizando sempre a informação, de forma a garantir a progressão
temática e a coerência global dos mesmos.

 Escreve sempre com propriedade vocabular e com respeito pelas regras de
ortografia e de pontuação.

Nível 4
 Exprime-se, oralmente e por escrito, de forma bastante clara.
 Comunica, quase sempre, com fluência, correção e naturalidade em situações de

intervenção formal.
 Elabora textos de diferentes géneros e com diferentes finalidades informativas,

ordenando e hierarquizando, frequentemente, a informação, de forma a garantir a
progressão temática e a coerência global dos mesmos.

 Escreve, frequentemente, com propriedade vocabular e com respeito pelas regras
de ortografia e de pontuação.

Nível 3
 Exprime-se, oralmente e por escrito, de forma satisfatória.
 Comunica, algumas vezes, com fluência, correção e naturalidade em situações de

intervenção formal.
 Elabora textos de diferentes géneros e com diferentes finalidades informativas,

ordenando e hierarquizando, algumas vezes, a informação, de forma a garantir a
progressão temática e a coerência global dos mesmos.

 Escreve, algumas vezes, com propriedade vocabular e com respeito pelas regras de
ortografia e de pontuação.

Nível 2
 Exprime-se, oralmente e por escrito, de forma pouco clara.
 Comunica com dificuldade e com pouca correção e naturalidade em situações de

intervenção formal.
 Elabora textos de diferentes géneros e com diferentes finalidades informativas,

revelando dificuldade em ordenar e hierarquizar a informação, de forma a garantir
a progressão temática e a coerência global dos mesmos.

 Escreve, frequentemente, com falhas ao nível da propriedade vocabular e do
respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.
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Nível 1
 Exprime-se, oralmente e por escrito, sem clareza.
 Comunica com muita dificuldade e sem correção e naturalidade em situações de

intervenção formal.
 Elabora textos de diferentes géneros e com diferentes finalidades informativas,

revelando muitas falhas no que respeita à ordenação e hierarquização da
informação, produzindo um conjunto de enunciados desconexos.

 Escreve, frequentemente, com muitas falhas ao nível da propriedade vocabular e
desrespeita sistematicamente as regras de ortografia e de pontuação.

Participação

Nível 5
 Participa em todas as atividades propostas com muito empenho e persistência.
 Evidencia um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma

pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula quer nos projetos de âmbito
escolar.

 Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
 Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes,

revelando um elevado espírito democrático.

Nível 4
 Participa em todas as atividades propostas com empenho e persistência.
 Evidencia um espírito de iniciativa bastante satisfatório, participando,

frequentemente, de forma pertinente e construtiva, quer nas tarefas da aula quer
nos projetos de âmbito escolar.

 Partilha frequentemente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os
seus pares.

 Cria, com frequência, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões
diferentes, revelando um espírito democrático.

Nível 3
 Participa na maioria das atividades propostas com algum empenho e persistência.
 Evidencia um espírito de iniciativa satisfatório, participando, por vezes, quer nas

tarefas da aula quer nos projetos de âmbito escolar.



5

 Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus
pares.

 Cria, por vezes, consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes,
revelando algum espírito democrático.

Nível 2

 Participa em algumas atividades propostas com pouco empenho e persistência.
 Evidencia pouco espírito de iniciativa, participando pouco, quer nas tarefas da aula

quer nos projetos de âmbito escolar.
 Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares.
 Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes.

Nível 1
 Não participa nas atividades propostas revelando falta de empenho e persistência.
 Não evidencia espírito de iniciativa nem participa nas tarefas da aula e nos projetos

de âmbito escolar.
 Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares.
 Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes.

Responsabilidade

Nível 5
 Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a

apresentação dos trabalhos/caderno diário.
 Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a

assiduidade e as regras de conduta na sala de aula).
 Revela excelente sentido de responsabilidade, cumprindo sempre as diversas

orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos.

Nível 4
 Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a

apresentação dos trabalhos/caderno diário.
 Cumpre, com falhas pontuais, os seus deveres como a pontualidade, a assiduidade

e as regras de conduta na sala de aula.
 Revela sentido de responsabilidade, cumprindo quase sempre as diversas

orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos.
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Nível 3
 Manifesta algum cuidado com os seus materiais e demonstra alguma preocupação

com a apresentação dos trabalhos/caderno diário.
 Cumpre, com algumas falhas, os seus deveres como a pontualidade, a assiduidade e

as regras de conduta na sala de aula.
 Revela algum sentido de responsabilidade, cumprindo, por vezes, as diversas

orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos.

Nível 2
 Manifesta pouco cuidado com os seus materiais e demonstra pouca preocupação

com a apresentação dos trabalhos/caderno diário.
 Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade

e as regras de conduta na sala de aula.
 Revela pouco sentido de responsabilidade e raramente cumpre as diversas

orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos.

Nível 1
 Não manifesta cuidado com os seus materiais nem se preocupa com a apresentação

dos trabalhos/caderno diário.
 Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta na

sala de aula.
 Não revela sentido de responsabilidade e não cumpre as diversas orientações dadas

pelo professor nem os prazos estabelecidos.


