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ESCOLA E.B. 2, 3 D. MANUEL DE FARIA E SOUSA
Departamento Curricular de Línguas – 2016/2017

8º

9º

Conhecimentos
(Saber)

 Fichas de avaliação 70%
 Oralidade 10% (compreensão oral
5%; expressão oral 5%)

80%

80%

80%

Capacidades
(Saber fazer)

Competência de Comunicação

Competências Essenciais

7º

 Participação 5%
 Mini-testes / Fichasformativas 5%

10%

10%

10%

Atitudes e
Valores (Ser)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Inglês 3º Ciclo






10%

10%

10%

Trabalho de casa 2%
Responsabilidade 2%
Empenho 2%
Comportamento 4%

Obs. No domínio das atitudes e valores, a percentagem atribuída a cada parâmetro depende do
perfil de cada turma, de acordo com os aspetos observados e as necessidades sentidas.
Modalidades e Instrumentos de Avaliação

Instrumentos de
Avaliação

Modalidades de Avaliação

 Diagnóstica
 Formativa
 Sumativa

 Fichas de avaliação
 Trabalhos individuais, de pares, em modalidade de escrita e oral
 Trabalhos de casa
 Trabalhos de pesquisa
 Fichas de trabalho
 Grelhas de observação de participação oral, comportamento, leitura…
 Grau de participação do aluno em atividades do PAA
 Autoavaliação
 Heteroavaliação
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Percentagens e respetivas classificações das
Fichas de Avaliação

0 a 19%
20 a 49%
50 a 69%
70 a 89%
90 a 100%

Fraco
Insuficiente
Suficiente
Bom
Muito Bom

Avaliação
1. A avaliação compreenderá as modalidades de avaliação diagnóstica, avaliação formativa e
avaliação sumativa.
2. Tendo em vista a elaboração e adequação do Projeto Curricular de Turma, a superação de
eventuais dificuldades dos alunos, a adoção de estratégias coerentes de diferenciação pedagógica
e a seleção de metodologias e recursos, a avaliação diagnóstica realizar-se-á no início do ano
letivo.
3. Ao longo do ano, a avaliação formativa recairá sobre o conjunto de aprendizagens e
competências a desenvolver pelos alunos e incluirá uma vertente de diagnóstico. Deste modo, a
avaliação formativa, incidindo sobre os conhecimentos, as capacidades, as atitudes e os valores
revelados pelo aluno ao longo do ano letivo, quer no âmbito da sala de aula, quer em estudo
individualizado, deverá também valorizar processos de autoavaliação e recorrer a uma
variedade de instrumentos de recolha de informação - testes e fichas escritas, trabalhos
práticos, trabalhos individuais ou em grupo, grelhas de análise, grelhas de observação,
observações intuitivas e pontuais, questionários diversos, trabalhos de casa, intervenções orais
nas aulas, etc., de acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem.
Em Departamento, ficou decidido que os alunos realizariam dois testes de avaliação por período,
sendo possível substituir um ou mais testes por fichas e/ou trabalhos, estratégia esta que deverá
ser bem fundamentada e adequada ao Projeto Curricular de Turma. O último período poderá
contemplar apenas um teste, dependendo do rendimento/aproveitamento da turma. Os docentes
do Departamento são ainda de opinião que os alunos só devem realizar um teste por dia e não
devem realizar testes na última semana de aulas, exceto em situações pontuais.
4. A avaliação sumativa consiste na formulação de uma síntese, no final de cada período letivo,
da informação recolhida (incluindo também a do âmbito da avaliação formativa), de
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forma a expressar a formulação de um juízo globalizante sobre o desenvolvimento das
aprendizagens e competências realizadas pelo aluno, no quadro de cada área curricular/disciplina,
e tendo por base o respetivo Projeto Curricular de Turma.
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CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE NÍVEL
Departamento de Línguas

PORTUGUÊS – 3.º CICLO – 7.º e 8.º Anos
A avaliação deve ser útil, exequível, ética e rigorosa.
Nível 1:
 Comunica oralmente com dificuldade, revelando pouca capacidade organização e coesão do
discurso, utilizando vocabulário muito elementar;
 Redige textos não estruturados, sem articulação interfrásica e revelando um vocabulário
restrito e, por vezes, inadequado;
 Nunca utiliza as estruturas gramaticais em atividades específicas;
 Não participa ou recusa-se a participar;
 Nunca traz o material necessário para a sala de aula, nem tem caderno diário;
 Não colabora nos trabalhos desenvolvidos na sala de aula e ainda perturba os restantes
colegas;
 Não demonstra o mínimo de respeito pelos colegas e/ou professores;
 Não realiza os trabalhos de casa;
 Regista um aproveitamento nulo ou muito fraco;
 Apresenta um comportamento muito incorreto e não revela qualquer sentido de
responsabilidade;
 Apresenta falta de assiduidade às aulas, inclusive falta de comparência nos momentos de
avaliação;
 Não adquire as metas de aprendizagem.

Nível 2:
Conhecimentos / Domínio do “SABER”:
 Comunica oralmente revelando alguma dificuldade de organização e coesão do discurso,
utilizando vocabulário nem sempre adequado;
 Redige textos pouco estruturados, utilizando com dificuldade processos simples de
articulação interfrásica e revelando um vocabulário elementar;
 Utiliza incorretamente as estruturas gramaticais em atividades específicas;
 Revela muitas dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação dos conhecimentos;
 Manifesta uma progressão insuficiente na aprendizagem;
 Não adquire/ desenvolve a maioria das metas de aprendizagem.
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Capacidades / Domínio do “SABER-FAZER”:
 Revela dificuldades de concentração;
 Revela dificuldades de organização e métodos de trabalho;
 Revela dificuldades em consultar documentos - em suporte papel ou digital - para a
concretização de trabalhos;
 Revela dificuldades de autonomia e de integração nas atividades da aula.
Atitudes / Domínio do “SABER-SER”:
 Manifesta pouco empenho;
 Participa pouco na aula;
 Não colabora no trabalho de grupo;
 Não respeita a opinião dos colegas;
 Provoca situações conflituosas;
 Não faz regularmente os trabalhos de casa;
 Raramente traz o material necessário para a aula;
 Revela falta de assiduidade e/ou pontualidade;
 Comporta-se incorretamente e não revela sentido de responsabilidade.

Nível 3:
Conhecimentos / Domínio do “SABER”:
 Comunica oralmente revelando uma capacidade satisfatória de organização e coesão do
discurso, utilizando vocabulário adequado, ainda que pouco diversificado;
 Redige textos estruturados de forma satisfatória, utilizando processos simples de articulação
interfrásica e revelando um vocabulário adequado, ainda que pouco diversificado;
 Nem sempre utiliza corretamente as estruturas gramaticais em atividades específicas;
 Revela algumas dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação dos conhecimentos;
 Manifesta alguma progressão na aprendizagem;
 Adquire/ desenvolve algumas metas de aprendizagem.
Capacidades / Domínio do “SABER-FAZER”:
 Apresenta alguma capacidade de concentração;
 Revela alguma organização e método de estudo;
 Consulta e seleciona com algumas dificuldades documentos- em suporte papel ou digital para a concretização de trabalhos;
 Demonstra autonomia e alguma capacidade de integração nas atividades desenvolvidas na
aula.
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Atitudes / Domínio do “SABER-SER”:
 Manifesta algum empenho e interesse no trabalho;
 Participa ordenadamente nas aulas;
 Colabora razoavelmente nas atividades de grupo;
 Relaciona-se razoavelmente com colegas e professores, não causando conflito;
 Faz regularmente os trabalhos de casa;
 Traz o material necessário para a aula;
 É assíduo e raramente chega atrasado;
 Comporta-se com correção e revela sentido de responsabilidade.

Nível 4:
Conhecimentos / Domínio do “SABER”:
 Comunica oralmente revelando boa capacidade de organização e coesão do discurso,
utilizando vocabulário adequado;
 Redige textos bem estruturados, utilizando processos de articulação interfrásica e revelando
um vocabulário adequado;
 Utiliza quase sempre corretamente as estruturas gramaticais em atividades específicas;
 Não revela dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação dos conhecimentos;
 Manifesta progressão na aprendizagem;
 Adquire/ desenvolve grande parte das metas de aprendizagem;
Capacidades / Domínio do “SABER-FAZER”:
 Apresenta capacidade de concentração;
 Revela organização e método de estudo;
 Consulta e seleciona com facilidade documentos - em suporte papel ou digital -para a
concretização de trabalhos;
 Demonstra autonomia e capacidade de integração nas atividades desenvolvidas na aula;
 Enfrenta com confiança situações novas;
 Toma decisões e fundamenta as suas opções com facilidade.
Atitudes / Domínio do “SABER-SER”:
 Manifesta empenho e interesse no trabalho;
 Participa espontânea e oportunamente nas aulas;
 Colabora ativamente nas atividades de grupo;
 Relaciona-se bem com colegas e professores e tenta colaborar e ajudar;
 Faz quase sempre os trabalhos de casa;
 Traz sempre o material necessário para a aula;
 Comporta-se com bastante correção e revela muito sentido de responsabilidade;
 É assíduo e pontual.
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Nível 5:
Conhecimentos / Domínio do “SABER”:
 Comunica oralmente com fluência revelando excelente capacidade de organização e coesão
do discurso, utilizando vocabulário adequado e diversificado;
 Redige textos muito bem estruturados, utilizando com muita correção processos de
articulação interfrásica e revelando um vocabulário adequado e diversificado;
 Utiliza corretamente as estruturas gramaticais em atividades específicas;
 Manifesta ótima progressão na aprendizagem;
 Aplica com facilidade os conhecimentos adquiridos em novas situações;
 Adquire/ desenvolve as metas de aprendizagem;
Capacidades / Domínio do “SABER-FAZER”:
 Apresenta notável capacidade de concentração;
 Revela perfeita organização e método de estudo;
 Consulta e seleciona sem dificuldade alguns documentos - em suporte papel ou digital - para
a concretização de trabalhos;
 Demonstra muita autonomia e capacidade de integração nas atividades desenvolvidas na
aula;
 Revela espírito crítico e capacidade de argumentação.
Atitudes / Domínio do “SABER-SER”:
 Manifesta muito empenho e interesse no trabalho, e elevado sentido de responsabilidade;
 Participa oportuna e organizadamente nas aulas;
 Colabora ativamente nas atividades de grupo;
 Relaciona-se muito bem com colegas e professores e tenta colaborar e ajudar;





Faz sempre os trabalhos de casa;
Traz sempre o material necessário para a aula;
Comporta-se com bastante correção e revela elevado sentido de responsabilidade;
É assíduo e pontual, não há registado de qualquer falta injustificada.

Grupo disciplinar de Português – 3.º ciclo
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CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE NÍVEL
Departamento de Línguas

PORTUGUÊS – 3.º CICLO – 9.º Ano
A avaliação deve ser útil, exequível, ética e rigorosa.
Nível 1:
 Comunica oralmente com dificuldade, revelando pouca capacidade organização e coesão do
discurso, utilizando vocabulário muito elementar;
 Redige textos não estruturados, sem articulação interfrásica e revelando um vocabulário
restrito e, por vezes, inadequado;
 Nunca utiliza as estruturas gramaticais em atividades específicas;
 Não participa ou recusa-se a participar;
 Nunca traz o material necessário para a sala de aula, nem tem caderno diário;
 Não colabora nos trabalhos desenvolvidos na sala de aula e ainda perturba os restantes
colegas;
 Não demonstra respeito algum pelos colegas e/ou professores;
 Não realiza os trabalhos de casa;
 Regista um aproveitamento nulo ou muito fraco;
 Apresenta um comportamento muito incorreto e não revela qualquer sentido de
responsabilidade;
 Apresenta falta de assiduidade às aulas, inclusive falta de comparência nos momentos de
avaliação;
 Não manifesta preocupação alguma com o mundo real;
 Não adquire as metas de aprendizagem.

Nível 2:
Conhecimentos / Domínio do “SABER”:
 Comunica oralmente revelando alguma dificuldade de organização e coesão do discurso,
utilizando vocabulário nem sempre adequado;
 Redige textos pouco estruturados, utilizando com dificuldade processos simples de
articulação interfrásica e revelando um vocabulário elementar;
 Utiliza incorretamente as estruturas gramaticais em atividades específicas;
 Revela muitas dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação dos conhecimentos;
 Manifesta uma progressão insuficiente na aprendizagem;
 Não adquire/desenvolve a maioria das metas de aprendizagem.
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Capacidades / Domínio do “SABER-FAZER”:
 Revela dificuldades de concentração;
 Revela dificuldades de organização e métodos de trabalho;
 Revela dificuldades em consultar documentos para a concretização de trabalhos, em suporte
papel ou digital;
 Revela dificuldades de autonomia e de integração nas atividades da aula;
 Não toma decisões nem fundamenta as suas opções.
Atitudes / Domínio do “SABER-SER”:
 Manifesta pouco empenho;
 Participa pouco na aula;
 Não colabora no trabalho de grupo;
 Não respeita a opinião dos colegas;
 Provoca situações conflituosas;
 Não faz regularmente os trabalhos de casa;
 Raramente traz o material necessário para a aula;
 Revela falta de assiduidade e/ou pontualidade;
 Manifesta pouca curiosidade e desejo de saber;
 Não manifesta preocupação com problemas do mundo real;
 Comporta-se incorretamente e não revela sentido de responsabilidade.

Nível 3:
Conhecimentos / Domínio do “SABER”:
 Comunica oralmente revelando uma capacidade satisfatória de organização e coesão do
discurso, utilizando vocabulário adequado, ainda que pouco diversificado;
 Redige textos estruturados de forma satisfatória, utilizando processos simples de articulação
interfrásica e revelando um vocabulário adequado, ainda que pouco diversificado;
 Nem sempre utiliza corretamente as estruturas gramaticais em atividades específicas;
 Revela algumas dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação dos conhecimentos;
 Manifesta alguma progressão na aprendizagem;
 Adquire/desenvolve algumas metas de aprendizagem.
Capacidades / Domínio do “SABER-FAZER”:
 Apresenta alguma capacidade de concentração;
 Revela alguma organização e método de estudo;
 Consulta e seleciona com algumas dificuldades documentos para a concretização de trabalhos,
em suporte papel ou digital;
 Demonstra autonomia e alguma capacidade de integração nas atividades desenvolvidas na
aula;
Rua Manuel de Faria e Sousa – 4610-178 Felgueiras – Telefone: 255 926 669 – Fax: 255 926 769
www.manuelfariasousa.pt – manueldefariaesousa@gmail.com

-2-

DGEstE – Direção de Serviços da Região Norte

Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa

 Enfrenta com alguma confiança situações novas;
 Toma decisões e fundamenta as suas opções com alguma facilidade.
Atitudes / Domínio do “SABER-SER”:
 Manifesta algum empenho e interesse no trabalho;
 Participa ordenadamente nas aulas;
 Colabora razoavelmente nas atividades de grupo;
 Relaciona-se razoavelmente com colegas e professores, não causando conflito;
 Faz regularmente os trabalhos de casa;
 Traz o material necessário para a aula;
 É assíduo e raramente chega atrasado;
 Comporta-se com correção e revela sentido de responsabilidade.

Nível 4:
Conhecimentos / Domínio do “SABER”:
 Comunica oralmente revelando boa capacidade de organização e coesão do discurso,
utilizando vocabulário adequado;
 Redige textos bem estruturados, utilizando processos de articulação interfrásica e revelando
um vocabulário adequado;
 Utiliza quase sempre corretamente as estruturas gramaticais em atividades específicas;
 Não revela dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação dos conhecimentos;
 Manifesta progressão na aprendizagem;
 Adquire/ desenvolve grande parte das metas de aprendizagem.
Capacidades / Domínio do “SABER-FAZER”:
 Apresenta capacidade de concentração;
 Revela organização e método de estudo;
 Consulta e seleciona com facilidade documentos - em suporte papel ou digital -para a
concretização de trabalhos;
 Demonstra autonomia e capacidade de integração nas atividades desenvolvidas na aula;
 Enfrenta com confiança situações novas;
 Revela espírito crítico e capacidade de argumentação.
Atitudes / Domínio do “SABER-SER”:
 Manifesta empenho e interesse no trabalho;
 Participa espontânea e com sentido de oportunidade nas aulas;
 Colabora ativamente nas atividades de grupo;
 Relaciona-se bem com colegas e professores e manifesta espírito de entreajuda;
 Faz quase sempre os trabalhos de casa;
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 Traz sempre o material necessário para a aula;
 Comporta-se com bastante correção e revela muito sentido de responsabilidade;
 É assíduo e pontual.

Nível 5:
Conhecimentos / Domínio do “SABER”:
 Comunica oralmente com fluência revelando excelente capacidade de organização e coesão do
discurso, utilizando vocabulário adequado e diversificado;
 Redige textos muito bem estruturados, utilizando com muita correção processos de
articulação interfrásica e revelando um vocabulário adequado e diversificado;
 Utiliza corretamente as estruturas gramaticais em atividades específicas;
 Manifesta ótima progressão na aprendizagem;
 Aplica com facilidade os conhecimentos adquiridos em novas situações;
 Adquire/ desenvolve as metas de aprendizagem.
Capacidades / Domínio do “SABER-FAZER”:
 Apresenta notável capacidade de concentração;
 Revela perfeita organização e método de estudo;
 Consulta e seleciona sem dificuldade documentos - em suporte papel ou digital - para a
concretização de trabalhos;
 Demonstra muita autonomia e capacidade de integração nas atividades desenvolvidas na aula;
 Revela espírito crítico e capacidade de argumentação.
Atitudes / Domínio do “SABER-SER”:
 Manifesta muito empenho e interesse no trabalho, e elevado sentido de responsabilidade;
 Participa espontaneamente e com sentido de oportunidade nas aulas;
 Colabora ativamente nas atividades de grupo;
 Relaciona-se muito bem com colegas e professores e manifesta espírito de entreajuda;
 Faz sempre os trabalhos de casa;
 Traz sempre o material necessário para a aula;
 Comporta-se com bastante correção e revela elevado sentido de responsabilidade;
 É assíduo e pontual, não há registado de qualquer falta injustificada;
 Promove o espírito de cooperação entre colegas;
 Manifesta bastante curiosidade e desejo de saber, empenhando -se no aprofundamento
dos seus conhecimentos e na descoberta de novas experiências ;
 Manifesta preocupação com problemas do mundo real.
Grupo disciplinar de Português – 3.º ciclo
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Português– 2º CICLO –5º e 6º Ano
A avaliação deve ser útil, exequível, ética e rigorosa.
Nível 1:
 Comunica oralmente com dificuldade, revelando pouca capacidade organização
e coesão do discurso, utilizando vocabulário muito elementar;
 Redige textos não estruturados, sem articulação interfrásica e revelando um
vocabulário restrito e, por vezes, inadequado;
 Nunca utiliza as estruturas gramaticais em atividades específicas;
 Não participa ou recusa-se a participar;
 Nunca traz o material necessário para a sala de aula, nem tem caderno diário;
 Não colabora nos trabalhos desenvolvidos na sala de aula e ainda perturba os
restantes colegas;
 Não demonstra o mínimo de respeito pelos colegas e/ou professores;
 Não realiza os trabalhos de casa;
 Regista um aproveitamento nulo ou muito fraco;
 Apresenta um comportamento muito incorreto e não revela qualquer sentido
de responsabilidade;
 Apresenta falta de assiduidade às aulas, inclusive falta de comparência nos
momentos de avaliação;
 Não adquire as metas de aprendizagem.
Nível 2:
Conhecimentos/ O saber:
 Comunica oralmente revelando alguma dificuldade de organização e coesão do
discurso, utilizando vocabulário nem sempre adequado;
 Redige textos pouco estruturados, utilizando com dificuldade processos
simples de articulação interfrásica e revelando um vocabulário elementar;
 Utiliza incorretamente as estruturas gramaticais em atividades específicas;
 Revela muitas dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação dos
conhecimentos;
 Manifesta uma progressão insuficiente na aprendizagem;
 Não adquire/ desenvolve a maioria das metas de aprendizagem.
Capacidades / O saber - fazer:
 Revela dificuldades de concentração;
 Revela dificuldades de organização e métodos de trabalho;
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 Revela dificuldades em consultar documentos - em suporte papel ou digital para a concretização de trabalhos;
 Revela dificuldades de autonomia e de integração nas atividades da aula.

Atitudes/ O ser:
 Manifesta pouco empenho;
 Participa pouco na aula;
 Não colabora no trabalho de grupo;
 Não respeita a opinião dos colegas;
 Provoca situações conflituosas;
 Não faz regularmente os trabalhos de casa;
 Raramente traz o material necessário para a aula;
 Revela falta de assiduidade e/ou pontualidade;
 Comporta-se incorretamente e não revela sentido de responsabilidade.
Nível 3:
Conhecimentos/ O saber:
 Comunica oralmente revelando uma capacidade satisfatória de organização e
coesão do discurso, utilizando vocabulário adequado, ainda que pouco
diversificado;
 Redige textos estruturados de forma satisfatória, utilizando processos simples
de articulação interfrásica e revelando um vocabulário adequado, ainda que
pouco diversificado;
 Nem sempre utiliza corretamente as estruturas gramaticais em atividades
específicas;
 Revela algumas dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação dos
conhecimentos;
 Manifesta alguma progressão na aprendizagem;
 Adquire/ desenvolve algumas metas de aprendizagem.
Capacidades / O saber - fazer:
 Apresenta alguma capacidade de concentração;
 Revela alguma organização e método de estudo;
 Consulta e seleciona com algumas dificuldades documentos- em suporte papel
ou digital - para a concretização de trabalhos;
 Demonstra autonomia e alguma capacidade de integração nas atividades
desenvolvidas na aula.
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Atitudes/ O ser:
 Manifesta algum empenho e interesse no trabalho;
 Participa ordenadamente nas aulas;
 Colabora razoavelmente nas atividades de grupo;
 Relaciona-se razoavelmente com colegas e professores, não causando conflito;
 Faz regularmente os trabalhos de casa;
 Traz o material necessário para a aula;
 É assíduo e raramente chega atrasado;
 Comporta-se com correção e revela sentido de responsabilidade.
Nível 4:
Conhecimentos/ O saber:
 Comunica oralmente revelando boa capacidade de organização e coesão do
discurso, utilizando vocabulário adequado;
 Redige textos bem estruturados, utilizando processos de articulação
interfrásica e revelando um vocabulário adequado;
 Utiliza quase sempre corretamente as estruturas gramaticais em atividades
específicas;
 Não revela dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação dos
conhecimentos;
 Manifesta progressão na aprendizagem;
 Adquire/ desenvolve grande parte das metas de aprendizagem;
Capacidades / O saber - fazer:
 Apresenta capacidade de concentração;
 Revela organização e método de estudo;
 Consulta e seleciona com facilidade documentos - em suporte papel ou digital para a concretização de trabalhos;
 Demonstra autonomia e capacidade de integração nas atividades
desenvolvidas na aula;
 Enfrenta com confiança situações novas;
 Toma decisões e fundamenta as suas opções com facilidade.
Atitudes/ O ser:
 Manifesta empenho e interesse no trabalho;
 Participa espontânea e oportunamente nas aulas;
 Colabora ativamente nas atividades de grupo;
 Relaciona-se bem com colegas e professores e tenta colaborar e ajudar;
 Faz quase sempre os trabalhos de casa;
 Traz sempre o material necessário para a aula;
 Comporta-se com bastante correção e revela muito sentido de
responsabilidade;
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 É assíduo e pontual.

Nível 5:
Conhecimentos/ O saber:
 Comunica oralmente com fluência revelando excelente capacidade de
organização e coesão do discurso, utilizando vocabulário adequado e
diversificado;
 Redige textos muito bem estruturados, utilizando com muita correção
processos de articulação interfrásica e revelando um vocabulário adequado e
diversificado;
 Utiliza corretamente as estruturas gramaticais em atividades específicas;
 Manifesta ótima progressão na aprendizagem;
 Aplica com facilidade os conhecimentos adquiridos em novas situações;
 Adquire/ desenvolve as metas de aprendizagem;
Capacidades / O saber - fazer:
 Apresenta notável capacidade de concentração;
 Revela perfeita organização e método de estudo;
 Consulta e seleciona sem dificuldade alguns documentos - em suporte papel ou
digital - para a concretização de trabalhos;
 Demonstra muita autonomia e capacidade de integração nas atividades
desenvolvidas na aula;
 Revela espírito crítico e capacidade de argumentação.
Atitudes/ O ser:
 Manifesta muito empenho e interesse no trabalho, e elevado sentido de
responsabilidade;
 Participa oportuna e organizadamente nas aulas;
 Colabora ativamente nas atividades de grupo;
 Relaciona-se muito bem com colegas e professores e tenta colaborar e ajudar;
 Faz sempre os trabalhos de casa;
 Traz sempre o material necessário para a aula;
 Comporta-se com bastante correção e revela elevado sentido de
responsabilidade;
 É assíduo e pontual, não há registado de qualquer falta injustificada.
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Português - critérios de avaliação para o ano 2016-2017
5º

6º

7º

8º

9º

80%

80%

80%

80%

80%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

 Fichas de avaliação;

Essenciais

Competências

Competências de comunicação
Conhecimento
s
(O saber)

 Leitura;
 Trabalhos escritos;

 Compreensão e
expressão oral.
 Qualidade da
participação;
 Desenvolvimento de

Capacidades
( O Saber

Competências Transversais

Fazer)

métodos e técnicas de
estudo;
 Utilização de materiais
de consulta/ estudo
(dicionários,
enciclopédias, novas
tecnologias…)
 Comportamento;
 Cooperação/participaç
ão;
 Interesse/empenho;

Atitudes e
Valores
( O Ser)

 Espírito crítico;
 Autonomia;
 Caderno diário;
 Trabalho de casa;
 Material;
 Pontualidade/assiduida
de;

 Autoavaliação.

TEIP – Território Educativo de Intervenção Prioritária
Rua Manuel de Faria e Sousa - Apartado 38 - 4610-178 Felgueiras - Contribuinte: 600 081 222
Telefone: 255 926 669 - Fax: 255 926 769 - www.manuelfariasousa.pt - info@eb23-dmfariasousa.edu.pt

Cofinanciado por:

DGEstE – Direção de Serviços da Região Norte

Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa

Modalidades de avaliação / Instrumentos de avaliação
 Diagnóstica;

Modalidades de Avaliação

 Formativa;

 Fichas de avaliação;
 Trabalhos individuais, de pares;
 Trabalhos de cãs;

2º e 3º ciclos

Instrumentos de Avaliação

 Sumativa

 Trabalhos de pesquisa;
 Fichas de trabalho;
 Grelhas de observação de participação oral,
comportamento, leitura.
 Autoavaliação;
 Heteroavaliação.

Percentagens e
respetivas classificações
para as Fichas de
Avaliação

Fraco

0 a 19%

Insuficiente

20 a 49%

Suficiente

50 a 69%

Bom

70 a 89%

Muito Bom

90 a 100%

No caso dos alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) que seguem o currículo comum com
adequações na avaliação ao abrigo do Decreto-lei 3 de 2008 de 7 de janeiro, os critérios poderão sofrer
alteração nos seguintes moldes: o peso percentual atribuído ao domínio dos Conhecimentos poderá oscilar
num intervalo, com um mínimo de 60% a 80%, de máximo. Dependendo desta atribuição os restantes domínios
(Capacidades e Atitudes e Valores) serão alterados sendo acrescentado, a cada um deles, metade do que for
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diminuído nos conhecimentos. Estes critérios serão aplicados em conformidade com as características do
aluno e em consonância com o seu Programa Educativo individual (PEI).
No caso dos alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) que seguem o currículo específico
individual ao abrigo 21º artigo do Decreto-lei 3 de 2008 de 7 de janeiro, seguem critérios elaborados pelo
departamento de Educação Especial.
Ouvidos os departamentos curriculares e por decisão do Conselho Pedagógico, os testes Intermédios contam
para a avaliação como se de uma ficha de avaliação normal se tratasse.
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ESCOLA E. B. 2, 3 D. MANUEL DE FARIA E SOUSA
Departamento Curricular de Línguas – 2016/2017

6º

Conhecimentos
(Saber)

 Fichas de avaliação 70%
 Oralidade 10% (compreensão oral
5%; expressão oral 5%)

80%

80%

Capacidades
(Saber fazer)

Competência de Comunicação

Competências Essenciais

5º

 Participação 5%
 Mini-testes / Fichas formativas 5%

10%

10%

Atitudes e
Valores (Ser)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Inglês 2º ciclo






10%

10%

Trabalho de casa 2%
Responsabilidade 2%
Empenho 2%
Comportamento 4%

Obs. No domínio das atitudes e valores, a percentagem atribuída a cada parâmetro depende do perfil de
cada turma, de acordo com os aspetos observados e as necessidades sentidas.
Modalidades e Instrumentos de Avaliação

Instrumentos de
Avaliação

Modalidades de Avaliação

 Diagnóstica
 Formativa
 Sumativa

 Fichas de avaliação
 Trabalhos individuais, de pares, em modalidade de escrita e oral
 Trabalhos de casa
 Trabalhos de pesquisa
 Fichas de trabalho
 Grelhas de observação de participação oral, comportamento, leitura…
 Grau de participação do aluno em atividades do PAA
 Autoavaliação
 Heteroavaliação

Percentagens e respetivas classificações das
Fichas de Avaliação

0 a 19%
20 a 49%
50 a 69%
70 a 89%
90 a 100%
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Insuficiente
Suficiente
Bom
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Avaliação
1. A avaliação compreenderá as modalidades de avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação
sumativa.
2. Tendo em vista a elaboração e adequação do Projeto Curricular de Turma, a superação de eventuais
dificuldades dos alunos, a adoção de estratégias coerentes de diferenciação pedagógica e a seleção de
metodologias e recursos, a avaliação diagnóstica realizar - se - á no início do ano letivo.
3. Ao longo do ano, a avaliação formativa recairá sobre o conjunto de aprendizagens e competências a
desenvolver pelos alunos e incluirá uma vertente de diagnóstico. Deste modo, a avaliação formativa,
incidindo sobre os conhecimentos, as capacidades, as atitudes e os valores revelados pelo aluno ao
longo do ano letivo, quer no âmbito da sala de aula, quer em estudo individualizado, deverá também
valorizar processos de autoavaliação e recorrer a uma variedade de instrumentos de recolha de
informação - testes e fichas escritas, trabalhos práticos, trabalhos individuais ou em grupo, grelhas de
análise, grelhas de observação, observações intuitivas e pontuais, questionários diversos, trabalhos de
casa, intervenções orais nas aulas, etc. -, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos
em que ocorrem.
Em Departamento, ficou decidido que os alunos realizariam dois testes de avaliação por período, sendo
possível substituir um ou mais testes por fichas e/ou trabalhos, estratégia esta que deverá ser bem
fundamentada e adequada ao Projeto Curricular de Turma. O último período poderá contemplar apenas
um teste, dependendo do rendimento/aproveitamento da turma. Os docentes do Departamento são
ainda de opinião que os alunos só devem realizar um teste por dia e não devem realizar testes na última
semana de aulas, exceto em situações pontuais.
4. A avaliação sumativa consiste na formulação de uma síntese, no final de cada período letivo, da
informação recolhida (incluindo também a do âmbito da avaliação formativa), de forma a expressar a
formulação de um juízo globalizante sobre o desenvolvimento das aprendizagens e competências
realizadas pelo aluno, no quadro de cada área curricular/disciplina, e tendo por base o respetivo Projeto
Curricular de Turma.
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Escola EB 2, 3 D. Manuel de Faria e Sousa - 310098
Departamento Curricular de Línguas – 2016 /2017
Disciplina: Francês
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

7º

8º

9º

 Leitura;
 Compreensão e produção
escritas;
 Interação oral e escrita;
 Compreensão oral.

80%

80%

80%

 Qualidade da
participação;
 Desenvolvimento de
métodos e técnicas de
estudo;
 Utilização de materiais de
consulta/estudo diversos.

10%

10%

10%

Comportamento;
Cooperação/ entreajuda;
Atenção;
Interesse/empenho;
Espírito crítico e de
cidadania;
Autonomia;
Sentido de
responsabilidade; Material
Trabalho de casa;
Pontualidade/assiduidade
Autoavaliação.

10%

10%

10%

Competências
Essenciais

Competências de comunicação

Conhecimentos
(Saber)

Capacidades

Competências transversais

( Saber-Fazer)

Atitudes e
Valores
( Ser)
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Modalidades de avaliação / Instrumentos de avaliação

 Diagnóstica
 Formativa
 Sumativa

Modalidades de Avaliação

 Fichas de avaliação;
 Trabalhos individuais, de pares e de grupo;

 Trabalhos de pesquisa;
 Fichas de trabalho;
3º Ciclo

Instrumentos de Avaliação

 Trabalhos de casa;

 Fichas/ trabalhos de remediação;
 Apresentação de trabalhos;
 Grelhas de observação diversificadas
 Autoavaliação;
 Heteroavaliação.

Fichas de Avaliação / Trabalhos
Percentagens e respetivas classificações

Fraco

0 a 19%

Insuficiente
Suficiente
Bom
Muito Bom

20 a 49%
50 a 69%
70 a 89%
90 a 100%
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Avaliação
1. A avaliação compreenderá as modalidades de avaliação diagnóstica, de
avaliação formativa e de avaliação sumativa.
2. Tendo em vista a elaboração e adequação do Projeto de Turma, a superação de eventuais
dificuldades dos alunos, a adoção de estratégias coerentes de diferenciação pedagógica e a
seleção de metodologias e recursos, a avaliação diagnóstica realizar – se – ão no início do
ano lectivo.
3. Ao longo do ano, a avaliação formativa recairá sobre o conjunto de aprendizagens e
competências a desenvolver pelos alunos e incluirá uma vertente de diagnóstico. Deste
modo, a avaliação formativa, incidindo sobre os conhecimentos, as capacidades, as
atitudes e os valores revelados pelo aluno ao longo do ano letivo, quer no âmbito da
sala de aula, quer em estudo individualizado, deverá também valorizar processos de
autoavaliação e recorrer a uma variedade de instrumentos de recolha de informação,
ao longo das aulas, – testes e fichas escritas, trabalhos práticos, trabalhos individuais
ou em grupo, grelhas de análise, grelhas de observação, observações intuitivas e
pontuais, questionários diversos, trabalhos de casa, intervenções orais, etc. –, de acordo
com a natureza das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem.
Em Departamento, ficou decidido que os alunos realizariam duas fichas de avaliação por
período, sendo possível substituir um ou mais testes por fichas e/ ou trabalhos, sendo esta
estratégia bem fundamentada e adequada ao Projeto de Turma. O último período poderá
contemplar apenas um teste dependendo do rendimento / aproveitamento da turma.Os
docentes do Departamento são ainda de opinião que os alunos só devem efetuar um teste por
dia e ,no máximo, dois por semana, não devendo efetuar testes na última semana de aulas,
exceto casos pontuais.
4. A avaliação sumativa consiste na formulação de uma síntese, no final de cada período
letivo, da informação recolhida (incluindo também a do âmbito da avaliação formativa) e de
forma a expressar a formulação de um juízo globalizante sobre o desenvolvimento das
aprendizagens e competências realizadas pelo aluno, no quadro de cada área
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curricular/disciplina, e tendo por base o respetivo Projeto de Turma.
A representante do grupo disciplinar: Graça Ribeiro
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Departamento Curricular de Línguas – 2016/2017
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Português 3.º ciclo

Competências Essenciais

Competência de Comunicação
Conhecimentos
(Saber)

Capacidades
(Saber fazer)

Atitudes e
Valores
(Ser)

7.º

8.º

9.º

80%

80%

80%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

 Fichas de avaliação 70%
 Oralidade 10% (compreensão oral
5%; expressão oral 5%)

 Participação 5%
 Minitestes / Fichas formativas 5%





Trabalho de casa 2%
Responsabilidade 2%
Empenho 2%
Comportamento 4%

Obs. No domínio das atitudes e valores, a percentagem atribuída a cada parâmetro depende do perfil de
cada turma, de acordo com os aspetos observados e as necessidades sentidas.
Modalidades e Instrumentos de Avaliação

Instrumentos de
Avaliação

Modalidades de Avaliação










 Diagnóstica
 Formativa
 Sumativa

Fichas de avaliação
Trabalhos individuais, de pares, em modalidade de escrita e oral
Trabalhos de casa
Trabalhos de pesquisa
Fichas de trabalho
Grelhas de observação de participação oral, comportamento, leitura…
Grau de participação do aluno em atividades do PAA
Autoavaliação
Heteroavaliação

Percentagens e respetivas classificações das
Fichas de Avaliação

0 a 19%

Fraco

20 a 49%

Insuficiente

50 a 69%

Suficiente

70 a 89%

Bom

90 a 100%

Muito Bom
-1-
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ESCOLA EB 2, 3 D. MANUEL DE FARIA E SOUSA - 310098
Departamento Curricular de Línguas – 2016 /2017

Disciplina: Francês
CRTITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critérios uniformizadores de atuação no Departamento de Línguas


Os alunos realizarão duas fichas de avaliação por período, sendo possível substituir um
ou mais testes por questões de aula, fichas e/ ou trabalhos, sendo esta estratégia bem
fundamentada e adequada ao Projeto Curricular de Turma. O último período poderá
contemplar apenas um teste dependendo do rendimento / aproveitamento da turma.



Deverá ser feito apenas um teste por dia, em cada turma, podendo em caso de força
maior realizar-se dois. Tentar evitar dois testes de língua estrangeira.



Podem realizar-se testes na última semana de aulas de cada período, sendo sempre uma
situação a evitar e só será usada não havendo outra alternativa.



Todas as turmas fazem uma ficha de avaliação diagnóstica no início do ano em todas as
disciplinas.



Fazer avaliação diagnóstica no início .



Trabalhar em grupo quando se considerar oportuno, fazendo cumprir as regras do
trabalho de grupo.



Incentivar e valorizar a participação na sala de aula.



Quando o aluno impedir o bom funcionamento da aula encaminhá-lo para a sala de
estudo com uma tarefa definida.



Quando usar material informático ou outro, o professor deve deixá-lo arrumado e limpo.



Quando usar livros para leitura e/ou dicionários, o professor deverá proceder de forma a
que os alunos não os danifiquem.



Ao entregar os livros e ao recolhê-los, o professor deverá proceder à contagem dos livros
e/ou dicionários.
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Marcar trabalho de casa, quando achar oportuno.



Corrigir sempre o trabalho de casa.



Entregar os testes aos alunos no prazo de 15 dias salvo casos excepcionais.



Obrigar a assinar o teste de avaliação.



Registar com antecedência os dias dos testes no livro de ponto.




Avisar com antecedência os alunos da data dos testes.
Usar a terminologia das apreciações determinadas pela escola e ter em conta o intervalo
percentual para as mesmas.



Usar pedagogias diferenciadas sempre que possível, tendo em especial atenção, atenção
os alunos mais dotados e os que revelam mais dificuldades.

A representante do grupo disciplinar: Graça Ribeiro

ESCOLA EB 2, 3 D. MANUEL DE FARIA E SOUSA - 310098
Departamento Curricular de Línguas – 2015/2016

Disciplina: Francês
CRTITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critérios uniformizadores de actuação no Departamento de Línguas – 2015-2016


Os alunos realizarão duas fichas de avaliação por período, sendo possível substituir um
ou mais testes por questões de aula, fichas e/ ou trabalhos, sendo esta estratégia bem
fundamentada e adequada ao Projeto Curricular de Turma. O último período poderá
contemplar apenas um teste dependendo do rendimento / aproveitamento da turma.



Deverá ser feito apenas um teste por dia, em cada turma, podendo em caso de força
maior realizar-se dois. Tentar evitar dois testes de língua estrangeira.



Podem realizar-se testes na última semana de aulas de cada período, sendo sempre uma
situação a evitar e só será usada não havendo outra alternativa.
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Todas as turmas fazem uma ficha de avaliação diagnóstica no início do ano em todas as
disciplinas.



Fazer avaliação diagnóstica no início .



Trabalhar em grupo quando se considerar oportuno, fazendo cumprir as regras do
trabalho de grupo.



Incentivar e valorizar a participação na sala de aula.



Quando o aluno impedir o bom funcionamento da aula encaminhá-lo para a sala de
estudo com uma tarefa definida.



Quando usar material informático ou outro, o professor deve deixá-lo arrumado e limpo.



Quando usar livros para leitura e/ou dicionários, o professor deverá proceder de forma a
que os alunos não os danifiquem.



Ao entregar os livros e ao recolhê-los, o professor deverá proceder à contagem dos livros
e/ou dicionários.



Marcar trabalho de casa, quando achar oportuno.



Corrigir sempre o trabalho de casa.



Entregar os testes aos alunos no prazo de 15 dias salvo casos excepcionais.



Obrigar a assinar o teste de avaliação.



Registar com antecedência os dias dos testes no livro de ponto.




Avisar com antecedência os alunos da data dos testes.
Usar a terminologia das apreciações determinadas pela escola e ter em conta o intervalo
percentual para as mesmas.



Usar pedagogias diferenciadas sempre que possível, tendo em especial atenção, atenção
os alunos mais dotados e os que revelam mais dificuldades.

A representante do grupo disciplinar: Graça Ribeiro
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PROPOSTA DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Departamento de Línguas – 2016-17

FRANCÊS– 3º CICLO – 7º e 8º Anos
A avaliação deve ser útil, exequível, ética e rigorosa.
Nível 1:
 Comunica oralmente com muita dificuldade, revelando um fraco domínio
tanto do léxico como a nível fonético, não conseguindo produzir frases
básicas nem completas ;
 Redige textos não estruturados, sem articulação interfrásica, revelando
um fraco domínio do vocabulário temático e impropriedades lexicais;
 Não consegue reproduzir corretamente os sons da língua francesa;
 Revela muitas dificuldades na leitura de textos básicos;
 Nunca utiliza corretamente as estruturas gramaticais;
 Não participa ou recusa-se a participar;
 Nunca traz o material necessário para a sala de aula, nem tem caderno
diário;
 Não colabora nos trabalhos desenvolvidos na sala de aula e ainda perturba
os restantes colegas;
 Não demonstra o mínimo de respeito pelos colegas e/ou professores;
 Não realiza os trabalhos de casa;
 Regista um aproveitamento nulo ou muito fraco;
 Apresenta um comportamento muito incorreto , não revela qualquer
sentido de responsabilidade nem espírito de cidadania e costuma estar
desatento;
 Apresenta falta de assiduidade às aulas, inclusive falta de comparência nos
momentos de avaliação;
 Não atinge as metas de aprendizagem.
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Nível 2:
Conhecimentos/ O saber:
 Comunica oralmente com certa dificuldade, revelando pouco domínio do
léxico e a nível fonético, produzindo pontualmente frases básicas e
completas ;
 Redige textos pouco estruturados, sem articulação interfrásica, revelando
pouco domínio do vocabulário temático e várias impropriedades lexicais;
 Não consegue reproduzir corretamente a maioria dos sons da língua
francesa;
 Revela várias dificuldades na leitura de textos básicos;

 Revela diversas dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação dos
conhecimentos;
 Manifesta uma progressão muito irregular na aprendizagem;
 Não adquire/ desenvolve a maioria das metas de aprendizagem.
Capacidades / O saber - fazer:
 Revela dificuldades de organização e métodos de trabalho;
 Revela dificuldades em consultar documentos - em suporte papel ou
digital - para a concretização de trabalhos;
 Revela dificuldades de autonomia e de integração nas atividades da aula.
Atitudes/ O ser:
 Revela dificuldades de concentração;
 Manifesta pouco empenho;
 Participa pouco na aula;
 Não colabora no trabalho de grupo;
 Não respeita a opinião dos colegas;
 Provoca situações conflituosas;
 Não faz regularmente os trabalhos de casa;
 Raramente traz o material necessário para a aula;
 Revela falta de atenção, assiduidade e/ou pontualidade;
 Comporta-se incorretamente , revela raramente sentido de
responsabilidade , pouco espírito de cidadania e crítico.
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Nível 3:
Conhecimentos/ O saber:
 Comunica oralmente com alguma correção, revelando algum domínio do
léxico e a nível fonético, produzindo pontualmente frases incompletas ;
 Redige textos básicos estruturados, com certa articulação interfrásica,
revelando algum domínio do vocabulário temático e pouca impropriedade
lexical;
 Consegue reproduzir corretamente a maioria dos sons da língua francesa;
 Revela certa fluência e articulação na leitura de textos básicos;
 Adquire, compreende e aplica a maioria dos conhecimentos;
 Manifesta alguma progressão na aprendizagem;
 Adquire/ desenvolve várias metas de aprendizagem.
Capacidades / O saber - fazer:
 Revela alguma organização e método de estudo;
 Consulta e seleciona com algumas dificuldades documentos- em suporte
papel ou digital - para a concretização de trabalhos;
 Demonstra autonomia e alguma capacidade de integração nas atividades
desenvolvidas na aula.
Atitudes/ O ser:
 Apresenta alguma capacidade de concentração e algum espírito crítico;
 Manifesta algum empenho e interesse no trabalho;
 Participa ordenadamente nas aulas;
 Colabora razoavelmente nas atividades de grupo;
 Relaciona-se razoavelmente com colegas e professores, não causando
conflito;
 Faz regularmente os trabalhos de casa;
 Traz o material necessário para a aula;
 É assíduo e raramente chega atrasado;
 Comporta-se com correção, revela sentido de responsabilidade e algum
espírito de cidadania.
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Nível 4:
Conhecimentos/ O saber:
 Comunica oralmente revelando boa capacidade de organização e coesão
do discurso, utilizando vocabulário adequado;
 Redige textos bem estruturados, utilizando processos de articulação
interfrásica e revelando um vocabulário adequado;
 Utiliza quase sempre corretamente as estruturas gramaticais;
 Raramente revela dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação dos
conhecimentos;
 Revela muita fluência e uma boa articulação na leitura de textos;
 Manifesta progressão na aprendizagem;
 Adquire/ desenvolve a maioria das metas de aprendizagem.
Capacidades / O saber - fazer:
 Revela organização e método de estudo;
 Consulta e seleciona com facilidade documentos - em suporte papel ou
digital -para a concretização de trabalhos;
 Demonstra autonomia e capacidade de integração nas atividades
desenvolvidas na aula;
 Enfrenta com confiança situações novas;
 Toma decisões e fundamenta as suas opções com facilidade.
Atitudes/ O ser:
 Apresenta capacidade de concentração e espírito crítico;
 Manifesta empenho e interesse no trabalho;
 Participa espontânea e oportunamente nas aulas;
 Colabora ativamente nas atividades de grupo;
 Relaciona-se bem com colegas e professores e tenta colaborar e ajudar;
 Faz quase sempre os trabalhos de casa;
 Traz sempre o material necessário para a aula;
 Comporta-se com bastante correção , revela muito sentido de
responsabilidade e
espírito de cidadania;
 É assíduo e pontual.
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Nível 5:
Conhecimentos/ O saber:
 Comunica oralmente com fluência revelando excelente capacidade de
organização e coesão do discurso, utilizando vocabulário adequado e
diversificado;
 Redige textos muito bem estruturados, utilizando com muita correção
processos de articulação interfrásica e revelando um vocabulário
adequado e diversificado;
 Utiliza corretamente as estruturas gramaticais ;
 Revela fluência , articulação e expressividade na leitura de textos;
 Manifesta ótima progressão na aprendizagem;
 Aplica com facilidade os conhecimentos adquiridos em novas situações;
 Adquire/ desenvolve as metas de aprendizagem.
Capacidades / O saber - fazer:
 Revela perfeita organização e método de estudo;
 Consulta e seleciona sem dificuldade alguns documentos - em suporte
papel ou digital - para a concretização de trabalhos;
 Demonstra muita autonomia e capacidade de integração nas atividades
desenvolvidas na aula;
 Revela uma notável capacidade de argumentação.
Atitudes/ O ser:
 Apresenta notável capacidade de concentração e espírito crítico;
 Manifesta muito empenho e interesse no trabalho, e elevado sentido de
responsabilidade;
 Participa oportuna e organizadamente nas aulas;
 Colabora ativamente nas atividades de grupo;
 Relaciona-se muito bem com colegas e professores e tenta colaborar e
ajudar;
 Faz sempre os trabalhos de casa;
 Traz sempre o material necessário para a aula;
 Comporta-se com bastante correção, revela um forte espírito de
cidadania;
 É assíduo e pontual, não há registo de faltas injustificadas.
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A Representante: Graça Ribeiro
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PROPOSTA DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Departamento de Línguas – 2016-17

LÍNGUA PORTUGUESA – 3º CICLO – 9º Ano
A avaliação deve ser útil, exequível, ética e rigorosa.
Nível 1:
 Comunica oralmente com dificuldade, revelando um fraco domínio do
léxico e a nível fonético, produzindo pontualmente frases básicas e
completas ;
 Não redige textos estruturados, sem articulação interfrásica, revelando
pouco domínio do vocabulário temático e várias impropriedades lexicais;
 Não consegue reproduzir corretamente os sons da língua francesa;
 Revela várias dificuldades na leitura de textos básicos;
 Nunca utiliza as estruturas gramaticais ;
 Não participa ou recusa-se a participar;
 Nunca traz o material necessário para a sala de aula, nem tem caderno
diário;
 Não colabora nos trabalhos desenvolvidos na sala de aula e ainda perturba
os restantes colegas;
 Não demonstra respeito algum pelos colegas e/ou professores;
 Não realiza os trabalhos de casa;
 Regista um aproveitamento nulo ou muito fraco;
 Apresenta um comportamento muito incorrecto, não revela qualquer
sentido de responsabilidade nem qualquer espírito de cidadania;
 Apresenta falta de assiduidade às aulas, inclusive falta de comparência nos
momentos de avaliação;
 Não manifesta preocupação alguma com o mundo real;
 Não adquire as metas de aprendizagem.
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Nível 2:
Conhecimentos/ O saber:
 Comunica oralmente com certa dificuldade, revelando pouco domínio do
léxico e a nível fonético, produzindo pontualmente frases básicas e
completas ;
 Redige textos pouco estruturados, sem articulação interfrásica, revelando
pouco domínio do vocabulário temático e várias impropriedades lexicais;
 Não consegue reproduzir corretamente a maioria dos sons da língua
francesa;
 Revela várias dificuldades na leitura de textos básicos;
 Utiliza incorretamente as estruturas gramaticais em atividades
específicas;
 Revela muitas dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação dos
conhecimentos;
 Manifesta uma progressão insuficiente na aprendizagem;
 Não adquire/ desenvolve a maioria das metas de aprendizagem.
Capacidades / O saber - fazer:
 Revela dificuldades de organização e métodos de trabalho;
 Revela dificuldades em consultar documentos para a concretização de
trabalhos, em suporte papel ou digital;
 Revela dificuldades de autonomia e de integração nas atividades da aula;
 Não toma decisões nem fundamenta as suas opções.
Atitudes/ O ser:
 Revela dificuldades de concentração;
 Manifesta pouco empenho e pouco espírito crítico;
 Participa pouco na aula;
 Não colabora no trabalho de grupo;
 Não respeita a opinião dos colegas;
 Provoca situações conflituosas;
 Não faz regularmente os trabalhos de casa;
 Raramente traz o material necessário para a aula;
 Revela falta de assiduidade e/ou pontualidade;
 Manifesta pouca curiosidade e desejo de saber;
 Não manifesta preocupação com problemas do mundo real;
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 Comporta-se incorretamente , não revela sentido de responsabilidade e
pouco espírito de cidadania.
Nível 3:
Conhecimentos/ O saber:
 Comunica oralmente com alguma correção, revelando algum domínio do
léxico e a nível fonético, produzindo pontualmente frases incompletas ;
 Redige textos básicos estruturados, com certa articulação interfrásica,
revelando algum domínio do vocabulário temático e pouca impropriedade
lexical;
 Consegue reproduzir corretamente a maioria dos sons da língua francesa;
 Revela certa fluência e articulação na leitura de textos básicos;
 Revela várias dificuldades na leitura de textos básicos;
 Nem sempre utiliza corretamente as estruturas gramaticais em atividades
específicas;
 Revela pontualmente algumas dificuldades na aquisição, compreensão e
aplicação dos conhecimentos;
 Manifesta alguma progressão na aprendizagem;
 Adquire/ desenvolve algumas metas de aprendizagem.
Capacidades / O saber - fazer:
 Revela alguma organização e método de estudo;
 Consulta e seleciona com algumas dificuldades documentos para a
concretização de trabalhos, em suporte papel ou digital;
 Demonstra autonomia e alguma capacidade de integração nas atividades
desenvolvidas na aula;
 Enfrenta com alguma confiança situações novas;
 Toma decisões e fundamenta as suas opções com alguma facilidade.
Atitudes/ O ser:
 Apresenta alguma capacidade de concentração e algum espírito crítico;
 Manifesta algum empenho e interesse no trabalho;
 Participa ordenadamente nas aulas;
 Colabora razoavelmente nas atividades de grupo;
 Relaciona-se razoavelmente com colegas e professores, não causando
conflito;
 Faz regularmente os trabalhos de casa;
 Traz o material necessário para a aula;
 É assíduo e raramente chega atrasado;
 Comporta-se com correção e revela sentido de responsabilidade.
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Nível 4:
Conhecimentos/ O saber:
 Comunica oralmente revelando boa capacidade de organização e coesão
do discurso, utilizando vocabulário adequado;
 Redige textos bem estruturados, utilizando processos de articulação
interfrásica e revelando um vocabulário adequado;
 Utiliza quase sempre corretamente as estruturas gramaticais;
 Revela muita fluência e uma boa articulação na leitura de textos básicos;
 Apresenta raramente dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação
dos conhecimentos;
 Manifesta progressão na aprendizagem;
 Adquire/ desenvolve grande parte das metas de aprendizagem.
Capacidades / O saber - fazer:
 Revela organização e método de estudo;
 Consulta e seleciona com facilidade documentos - em suporte papel ou
digital -para a concretização de trabalhos;
 Demonstra autonomia e capacidade de integração nas atividades
desenvolvidas na aula;
 Enfrenta com confiança situações novas;
 Revela capacidade de argumentação.
Atitudes/ O ser:
 Apresenta capacidade de concentração e muito espírito crítico;
 Manifesta empenho e interesse no trabalho;
 Participa espontânea e com sentido de oportunidade nas aulas;
 Colabora ativamente nas atividades de grupo;
 Relaciona-se bem com colegas e professores e manifesta espírito de
entreajuda;
 Faz quase sempre os trabalhos de casa;
 Traz sempre o material necessário para a aula;
 Comporta-se com bastante correção, revela muito sentido de
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responsabilidade e muito espírito de cidadania;
 É assíduo e pontual.

Nível 5:
Conhecimentos/ O saber:
 Comunica oralmente com fluência revelando excelente capacidade de
organização e coesão do discurso, utilizando vocabulário adequado e
diversificado;
 Redige textos muito bem estruturados, utilizando com muita correção
processos de articulação interfrásica e revelando um vocabulário
adequado e diversificado;
 Revela fluência , articulação e expressividade na leitura de textos
diversificados;
 Utiliza corretamente as estruturas gramaticais ;
 Manifesta ótima progressão na aprendizagem;
 Aplica com facilidade os conhecimentos adquiridos em novas situações;
 Adquire/ desenvolve as metas de aprendizagem.
Capacidades / O saber - fazer:
 Revela perfeita organização e método de estudo;
 Consulta e seleciona sem dificuldade documentos - em suporte papel ou
digital - para a concretização de trabalhos;
 Demonstra muita autonomia e capacidade de integração nas atividades
desenvolvidas na aula;
 Revela capacidade de argumentação.
Atitudes/ O ser:
 Apresenta notável capacidade de concentração;
 Manifesta muito empenho, interesse no trabalho, elevado sentido de
responsabilidade e um forte espírito crítico;
 Participa espontaneamente e com sentido de oportunidade nas aulas;
 Colabora ativamente nas atividades de grupo;
 Relaciona-se muito bem com colegas e professores e manifesta espírito de
entreajuda;
 Faz sempre os trabalhos de casa;
 Traz sempre o material necessário para a aula;
 Comporta-se com bastante correção e revela elevado espírito de
cidadania;
 É assíduo e pontual, não há registado de qualquer falta injustificada;
 Promove o espírito de cooperação entre colegas;
 Manifesta bastante curiosidade e desejo de saber, empenhando -se no
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aprofundamento dos seus conhecimentos e na descoberta de novas
experiências;
 Manifesta preocupação com problemas do mundo real.
A representante: Graça Ribeiro
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DGEstE – Direção de Serviços da Região Norte

Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (por nível)
Nível 1
Conhecimentos
 Regista uma aquisição de conhecimentos muito fraca ou nula.
 Não desenvolve competências mínimas essenciais.
 Revela muitas dificuldades na compreensão e expressão da língua materna
Capacidades
 Revela muitas dificuldades de concentração
 Não revela organização nem método de estudo
 Não concretiza os trabalhos propostos
 Não se integra nas atividades da aula
 Não toma decisões nem fundamenta as suas opções
Atitudes
 Não participa, não se interessa por participar ou recusa-se a participar
 Raramente traz o material necessário para a sala de aula, nem tem caderno diário
 Não colabora nos trabalhos desenvolvidos na sala de aula e ainda perturba os restantes colegas
 Não manifesta curiosidade e desejo de saber
 Não demonstra o mínimo respeito pelos colegas e/ou professores
 Não realiza os trabalhos de casa
 Apresenta falta de assiduidade às aulas, inclusive falta de comparência nos momentos de avaliação

Nível 2
Conhecimentos
 Revela muitas dificuldades na aquisição e compreensão dos conhecimentos
 Manifesta uma progressão insuficiente na aprendizagem
 Revela dificuldades na compreensão e expressão da língua materna
 Não desenvolve competências essenciais
Capacidades
 Revela dificuldades de concentração
 Revela dificuldades de organização e método de estudo
 Revela dificuldades em consultar documentos para a concretização de trabalhos
 Revela dificuldades de integração nas atividades da aula
 Revela pouca autonomia na realização de atividades
 Não toma decisões nem fundamenta as suas opções
Atitudes
 Manifesta pouco empenho
 Participa pouco na aula
 Não colabora no trabalho de grupo
 Não respeita a opinião dos colegas
 Provoca algumas situações conflituosas
 Não faz regularmente os trabalhos de casa
 Raramente traz o material necessário para a aula
 Revela falta de assiduidade e/ou pontualidade
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DGEstE – Direção de Serviços da Região Norte

Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa

Nível 3
Conhecimentos
 Exprime-se oralmente e por escrito com um mínimo de correção
 Adquiriu com algumas dificuldades as competências essenciais
 Conhece o vocabulário específico da disciplina
 Manifesta alguma progressão na aprendizagem
Capacidades
 Apresenta alguma capacidade de concentração
 Revela alguma organização e método de estudo
 Consulta e seleciona com algumas dificuldades documentos para a concretização de trabalhos
 Demonstra alguma capacidade de integração nas atividades da aula
 Revela alguma autonomia na realização de atividades, procurando a informação de que necessita
 Enfrenta com alguma confiança situações novas
Atitudes
 Manifesta algum empenho e interesse
 Participa ordenadamente quando solicitado
 Colabora razoavelmente nas atividades de grupo
 Respeita os colegas e as suas opiniões
 Faz regularmente os trabalhos de casa
 É assíduo e pontual
 Comporta-se com correção, não provocando conflitos
 Traz o material necessário para a aula

Nível 4
Conhecimentos
 Exprime-se oralmente e por escrito com clareza e correção
 Revela alguma facilidade na aquisição e compreensão das competências essenciais
 Aplica os conhecimentos adquiridos em novas situações
 Conhece e utiliza o vocabulário específico da disciplina
 Manifesta progressão na aprendizagem
Capacidades
 Revela capacidade de concentração
 Revela organização e método de estudo
 Consulta e seleciona com facilidade documentos para a concretização de trabalhos
 Demonstra facilidade de integração nas atividades da aula
 Revela espírito crítico e capacidade de argumentação
 Revela autonomia na realização de atividades, procurando a informação de que necessita
Atitudes
 É interessado e participativo
 Participa espontaneamente e com sentido de oportunidade
 Colabora bem nas atividades de grupo
 Respeita os colegas e as suas opiniões
 Faz sempre os trabalhos de casa
 Manifesta espírito de entreajuda
 É assíduo e pontual
 Comporta-se com correção e revela sentido de responsabilidade
 Traz sempre o material necessário para a aula
 Manifesta curiosidade e desejo de saber, empenhando-se no aprofundamento dos seus conhecimentos e na
descoberta de novas experiências (7ºadiante)
 Manifesta preocupação com problemas do mundo real (6ºadiante)
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Nível 5
Conhecimentos
 Exprime-se oralmente e por escrito com bastante clareza e correção
 Revela facilidade na aquisição e compreensão das competências essenciais
 Aplica com facilidade os conhecimentos adquiridos em novas situações
 Conhece e utiliza o vocabulário específico da disciplina
 Manifesta ótima progressão na aprendizagem
Capacidades
 Revela capacidade de concentração
 Revela boa organização, mostrando qualidade na apresentação dos mesmos
 Revela métodos de estudo
 Revela autonomia na realização das atividades, procurando a informação de que necessita
 Enfrenta com confiança situações novas
 Demonstra bastante facilidade de integração nas atividades da aula
 Revela espírito crítico e capacidade de argumentação
 Revela autonomia na realização de atividades, procurando a informação de que necessita
 Toma decisões e fundamenta as suas opções com facilidade
Atitudes
 É bastante interessado
 Participa ativamente na resolução de problemas
 Participa espontaneamente e com sentido de oportunidade
 Colabora ativamente nas atividades de grupo
 Respeita os colegas e as suas opiniões
 Faz sempre os trabalhos de casa
 Manifesta espírito de entreajuda
 É assíduo e pontual
 Comporta-se com correção e revela sentido de responsabilidade
 Traz sempre o material necessário para a aula
 Promove o espírito de cooperação entre colegas
 Manifesta curiosidade e desejo de saber, empenhando-se no aprofundamento dos seus conhecimentos e na
descoberta de novas experiências
 Manifesta preocupação com problemas do mundo real

Grupo disciplinar de Português – 3.º ciclo
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