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Critérios de Avaliação – Português Língua Não Materna / nível A1
DOMÍNIOS/

TEMAS
PROCESSOS DE

RECOLHA DE
INFORMAÇÃO

ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS

DO PASEO

CRITÉRIOS
TRANSVERSAIS PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Oralidade
30%

Interação Cultural
15%

Leitura
20%

- Apresentação
oral formal
(rubrica)

- Questionário
escrito/oral

- 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 com vocabulário de uso corrente,

identificando palavras-chave e inferindo o seu significado.
 Atribui, com muita facilidade, significados a palavras e expressões, a partir do

contexto.
 Identifica adequadamente a função de verbos de instrução em provas e trabalhos

(transcrever, indicar, sublinhar, apontar, destacar, assinalar, enumerar…);
 Evidencia um excelente domínio dos conteúdos gramaticais previstos nas

Aprendizagens Essenciais;
 Estabelece adequadamente relações entre a sua cultura e a cultura portuguesa,

compreendendo as diferenças e semelhanças.
Nível 4

 Compreende, com facilidade, textos com vocabulário de uso corrente,
identificando palavras-chave e inferindo o seu significado.

 Atribui, com facilidade, significados a palavras e expressões, a partir do contexto.
 Identifica adequadamente a função de alguns verbos de instrução em provas e

trabalhos (transcrever, indicar, sublinhar, apontar, destacar, assinalar,
enumerar…);

 Evidencia um bom domínio dos conteúdos gramaticais previstos nas
Aprendizagens Essenciais;

 Estabelece adequadamente relações entre a sua cultura e a cultura portuguesa,
compreendendo algumas diferenças e semelhanças.

Nível 3
 Compreende, com alguma dificuldade, textos com vocabulário de uso corrente,

identificando palavras-chave e inferindo o seu significado.
 Atribui, com alguma dificuldade, significados a palavras e expressões, a partir do

contexto.
 Identifica adequadamente poucos verbos de instrução em provas e trabalhos

(transcrever, indicar, sublinhar, apontar, destacar, assinalar, enumerar…);
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Escrita
15%

Gramática
20%

-Atividade de
escrita

(rubrica)

-Questionário
escrito e/ou

interativo

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

 Estabelece algumas relações entre a sua cultura e a cultura portuguesa,
compreendendo poucas diferenças e semelhanças.

Nível 2
 Compreende, com dificuldade, textos com vocabulário de uso corrente, não

identificando palavras-chave nem inferindo o seu significado.
 Atribui, com dificuldade, significados a palavras e expressões, a partir do contexto.
 Revela dificuldades em identificar adequadamente alguns verbos de instrução em

provas e trabalhos (transcrever, indicar, sublinhar, apontar, destacar, assinalar,
enumerar…);

 Evidencia um domínio insuficiente dos conteúdos gramaticais previstos nas
Aprendizagens Essenciais;

 Revela dificuldade em estabelecer relações entre a sua cultura e a cultura
portuguesa e em compreender diferenças e semelhanças.

Nível 1
 Compreende, com muita dificuldade, textos com vocabulário de uso corrente, não

identificando palavras-chave nem inferindo o seu significado.
 Não atribui significados a palavras e expressões, a partir do contexto.
 Não identifica adequadamente verbos de instrução em provas e trabalhos

(transcrever, indicar, sublinhar, apontar, destacar, assinalar, enumerar…);
 Evidencia um domínio muito insuficiente dos conteúdos gramaticais previstos nas

Aprendizagens Essenciais.
 Não estabelece relações entre a sua cultura e a cultura portuguesa, nem

compreende diferenças e semelhanças.

Comunicação

Nível 5
 Produz sempre enunciados orais breves com diferentes finalidades comunicativas.
 Adequa, de forma excelente, o ritmo e a entoação aos diferentes tipos de frases:

declarativa, exclamativa, interrogativa e imperativa;
 Escreve textos adequados ao contexto específico de aprendizagem, aplicando as

regras básicas de acentuação e revelando um excelente domínio do alfabeto, da
pontuação e da paragrafação.

Nível 4
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 Produz, quase sempre, enunciados orais breves com diferentes finalidades
comunicativas.

 Adequa, quase sempre, o ritmo e a entoação aos diferentes tipos de frases:
declarativa, exclamativa, interrogativa e imperativa;

 Escreve, frequentemente, textos adequados ao contexto específico de
aprendizagem, aplicando as regras básicas de acentuação e revelando um bom
domínio do alfabeto, da pontuação e da paragrafação.

Nível 3
 Produz, algumas vezes, enunciados orais breves com diferentes finalidades

comunicativas.
 Adequa, algumas vezes, o ritmo e a entoação aos diferentes tipos de frases:

declarativa, exclamativa, interrogativa e imperativa;
 Escreve textos adequados ao contexto específico de aprendizagem, aplicando

algumas regras básicas de acentuação e revelando um razoável domínio do
alfabeto, da pontuação e da paragrafação.

Nível 2
 Raramente produz enunciados orais breves com diferentes finalidades

comunicativas.
 Revela dificuldades em adequar o ritmo e a entoação aos diferentes tipos de frases:

declarativa, exclamativa, interrogativa e imperativa;
 Raramente escreve textos adequados ao contexto específico de aprendizagem,

aplicando poucas regras básicas de acentuação e revelando um domínio
insuficiente do alfabeto, da pontuação e da paragrafação.

Nível 1
 Não produz enunciados orais breves com diferentes finalidades comunicativas.
 Revela muitas dificuldades em adequar o ritmo e a entoação aos diferentes tipos

de frases: declarativa, exclamativa, interrogativa e imperativa;
 Raramente escreve textos adequados ao contexto específico de aprendizagem,

não aplicando regras básicas de acentuação e revelando um domínio muito
insuficiente do alfabeto, da pontuação e da paragrafação.

Participação
Nível 5

 Participa em todas as atividades propostas com muito empenho e persistência.
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 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.
 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
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 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 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 orientações
dadas pelo professor e os prazos estabelecidos.

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 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 orientações
dadas pelo professor e os prazos estabelecidos.



6

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 orientações dadas pelo

professor nem os prazos estabelecidos.


