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Critérios de Avaliação de Português - 3.º Ciclo 2020/2021
A avaliação constitui-se, fundamentalmente, como um processo regulador do ensino e da aprendizagem, incidindo sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos
alunos, tendo por referência as Aprendizagens Essenciais – AE - (conhecimentos, capacidades e atitudes) que contribuem para o desenvolvimento das áreas de
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA).

Áreas de
Competências do PA

Perfil de Aprendizagens Específicas (AE)

Instrumentos de avaliação

Ponderação

Sumativa
Saber Ser / Saber Fazer

Teste (contemplando vários
domínios do programa da disciplina)

Linguagens e textos
Informação e comunicação

Compreensão e expressão do oral

Raciocínio e resolução de
problemas

Leitura

Pensamento crítico e
pensamento criativo

Escrita

Sensibilidade estética e artística
Saber científico, técnico e
tecnológico
Consciência e domínio do corpo

Educação literária
Gramática

- leitura, escrita, educação
literária, gramática.

35%

Questões- aula (contemplando
vários domínios do programa da
disciplina)
Compreensão do oral, leitura,
educação literária, escrita,
gramática.

35%

Projeto de Leitura

10%

Formativa
Fichas de trabalho, 1 questãoaula oral, 1TPC por semana.

Saber Ser /
Saber Estar

Coopera, colabora, partilha, respeita os outros, contribui para a criação de um bom
clima de aprendizagem.
Observação direta e contínua
Bem-estar, saúde e ambiente
Está atento, é persistente, tem espírito crítico, revela autonomia.
Fichas de verificação
Desenvolvimento pessoal e
Adequa
a
linguagem
e
postura
na
sala
de
aula,
cumpre
normas
e
regras.
Outros registos
autonomia
É assíduo, é pontual.
Para efeitos da avaliação sumativa, juízo globalizante sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, consideram-se as ponderações da tabela.
Relacionamento interpessoal

* No terceiro período dada a sua extensão diminuta, apenas será realizado um teste ou duas questões aula.

Em caso de regime misto, a avaliação sumativa será realizada em datas alternadas, em situação presencial. Os alunos que nessa semana se
encontrem em casa realizarão uma atividade formativa em trabalho autónomo.

20%

