
Ano/Ciclo: 2.º Ciclo

Critérios de avaliação da disciplina de LCP (Ler, Contar e Produzir.com)

Domínios/
Temas

Fator de
ponderação

Aprendizagens específicas Descritores do Perfil dos Alunos Instrumentos de avaliação

LEITURA 40%

 Leitura (orientada e autónoma) de textos narrativos e expositivos em suportes
variados associados a finalidades lúdicas, estéticas e informativas (no sentido
de desenvolver a imaginação, enriquecer o vocabulário, adquirir informação,
melhorar a fluência e a compreensão leitora);

 Partilha de experiências de leitura autónoma;

 Realização de pesquisas com base em diferentes fontes de informação;

 Utilização do computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de
apoio  ao  processo  de  investigação  e  pesquisa,  conhecendo  as  suas
potencialidades e principais funcionalidades.

Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado

(A, B, G, I, J)

Sistematizador/ organizador
(A, B, C, I, J)

Respeitador da diferença/do outro
(A, B, E, F, H)

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

Criativo
(A, C, D, J)

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

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G) 

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

Responsável/autónomo

Intervenções orais

Produções escritas/artísticas

Fichas de leitura/ trabalho

Trabalhos individual, em pares ou
em grupo

Grelhas de observação/registo

 Autoavaliação

RubricasCOMUNICAÇÃO 30%

 Explicitação do sentido global de um texto;

 Realização de inferências;

 Apresentação  de  temas,  ideias  principais  e  pontos  de  vista,  manifestando
espírito crítico;

 Transmissão de ideias/sentimentos provocados por leitura/visionamento de
textos, obras, vídeos, imagens;

 Relacionação das diversas artes e áreas do saber;

 Manifestação de capacidades expressivas e criativas.



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

Cuidador de si e do outro
(B, E, F, G) 

PRODUÇÃO 30%

 Planificação da escrita por meio de registo de ideias e da sua hierarquização;

 Seleção e registo de informação relevante a partir de material audiovisual;

 Organização e expressão de ideias, informações e criações artísticas (textos,
composições gráficas, áudios, pinturas…) com a utilização de diferentes meios,
processos, materiais e suportes;

 Escrita de textos de acordo com o género textual  que convém à finalidade
comunicativa, respeitado as regras de orografia e de pontuação;

 Preparação de apresentações orais (individualmente ou em grupo) sobre um
tema,  um  livro,  um  filme,  uma  canção,  um  poema,  uma  imagem  do  seu
interesse.

                                                                                                                                                                                                         


