E.B DOS 2º E 3º CICLOS, JOSÉ MARIA DOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS

PORTUGUÊS

ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS

DOMÍNIOS
Oralidade

CONHECIMENTOS

e
Leitura e Escrita

CAPACIDADES

Critérios de Avaliação 3º Ciclo
Ano Letivo 2018-19
INDICADORES
Interpretar discursos orais com diferentes graus
de formalidade de complexidade.
 Consolidar processos de registo e tratamento de
informação.
 Participar oportuna e construtivamente em
situações de interação oral.
 Produzir textos orais corretos, usando
vocabulário e estruturas gramaticais diversificadas
e recorrendo a mecanismos de coesão discursiva.
 Produzir textos orais (5 min) de diferentes tipos
e com diferentes finalidades. (8º/9ºanos)
 Reconhecer a variação da língua (planos
fonológico, lexical e sintático em contextos
geográficos diferentes / variedades do português).
(8º/9ºanos)

 Ler em voz alta.
 Ler expressivamente textos diversos.
 Interpretar textos de diferentes tipologias e
graus de complexidade.
 Utilizar procedimentos adequados à organização
e tratamento da informação (tomar notas e
identificar palavras-chave).
 Ler para apreciar textos variados.
 Reconhecer a variação da língua (identificar a
variação nos planos lexical e sintático; distinguir
contextos históricos e geográficos diferentes variedades do português). (8º/9º anos)

%

INSTRUMENTOS
Fichas de registo
Fichas de registo
apresentação

25%

Observação direta

Fichas de registo
Trabalho de grupo
50%
Fichas de trabalho
Fichas de leitura
Guiões de leitura
Observação direta

de

Educação Literária

Gramática

ATITUDES

Atitudes e Valores

Ler e interpretar textos literários.
 Apreciar textos literários.
 Situar obras literárias em função de grandes
marcos históricos e culturais. (8º/9º anos)
 Ler e escrever para fruição estética (ler por
iniciativa e gosto pessoal; fazer leitura oral,
recitação e dramatização de textos lidos; analisar
recriações de obras literárias com recurso a
diferentes linguagens - por exemplo: música,
teatro cinema, adaptações a séries de TV;
escrever, por iniciativa e gosto pessoal, textos
diversos; divulgar os textos produzidos).

 Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do
português.
 Conhecer classes de palavras.
 Analisar e estruturar unidades sintáticas. (7º
ano)
 Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do
português. (8º/9º anos)
 Explicitar aspetos da fonologia do
português.(9ºano)
 Reconhecer propriedades das palavras e formas
de organização do léxico. (8º/9º anos)

Fichas gramaticais

Cumprimento do Regulamento Interno e das
regras de convivência e cidadania:
.Autonomia
.Cooperação
.Empenho
.Organização
.Participação
.Responsabilidade

Organização do caderno
Cumprimento de tarefas
Comportamento
assiduidade/

Fichas de trabalho
Fichas de avaliação
Trabalho de grupo
Observação direta

25%

