
 
5.º e 6.º anos | 2.º Ciclo 

Critérios de avaliação da disciplina de Português 

 
Domínios Fator de 

ponderação 

Aprendizagens específicas Descritores do Perfil dos 
Alunos 

Instrumentos de 
avaliação 

 
 

ORALIDADE 
 
 

 
 

25% 

 
 
- Compreensão de formas complexas do oral (textos de géneros formais e públicos), por períodos prolongados; 
- Identificação da intenção comunicativa do interlocutor; 
- Retenção de informação relevante para intervenção de modo adequado na interação; 
- Fluência e adequação da expressão oral em contextos formais de comunicação: expor,narrar, (recontar), 
informar, descrever, defender uma opinião e argumentar. 
 

 
Conhecedor/ /sabedor/culto/ 

/informado 
(A, B, G, I, J) 

 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 
Sistematizador/ /organizador 

(A, B, C, I, J) 
 

Respeitador da diferença/do 
outro 

(A, B, E, F, H) 
 

Participativo/ /colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 
Leitor 

(A, B, C, D, F, H, I) 
 

Indagador//Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
Criativo 

(A, C, D, J) 
Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
Questionador 

(A, F, G, I, J)  

 
Questões orais 

 
Fichas de 
avaliação; 

 
Questões Aula; 

 
Trabalhos 

individual, em 
pares ou em 

grupo; 
 

Apresentações 
orais; 

 
Registos de obs. 

direta (ex. 
interação oral); 

 
- (Outros 

definidos pelo 
professor(a) 

e/ou conselho de 
turma); 

 
Fichas de 
Leitura; 

 
Produções 

escritas; 
 

Rubricas  

 
 
 

LEITURA 
 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

 
 
 
 
 
 
 

25% 

 
 
- Fluência e eficácia na seleção de estratégias adequadas ao motivo pelo qual o aluno lê determinado texto, 
com nível de complexidade adequado ao ano de escolaridade; 
- Compreensão, interpretação e fruição de textos literários; 
- Apreciação crítica da dimensão estética dos textos literários portugueses e estrangeiros; 
- Conhecimento de aspetos específicos do texto narrativo, poético e do texto dramático, com progressiva 
autonomia nos hábitos de leitura. 

 

 

 
ESCRITA 

 

 
 

25% 

- Domínio de processos, estratégias, capacidades e conhecimentos para a escrita de textos de diversos géneros 
com vista a uma diversidade de objetos comunicativos; 
- Organização discursiva adequada; 
- Demonstração de diversidade e propriedade vocabular; 
- Demonstração de correção linguística e ortográfica; 

 
GRAMÁTICA 

 
 

25% 

- Sistematização dos aspetos básicos da estrutura e funcionamento da língua nos seus diferentes planos 
(fonológico, morfológico, das classes de palavras, sintático, semântico e textual-discursivo). 

 


