
PORTUGUÊS

Nível de proficiência Nível de proficiência Nível de proficiência Nível de proficiência Nível de proficiência 
 E D C  B A

Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho 
Muito insufuciente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom

Compreensão Ainda não selecciona nem 
organiza informação relevante

Sintetiza informação recebida 
com dificuldade

Destaca o essencial de um texto 
oral ou audiovisual

Compreende textos orais (tema, 
assunto e intenção) com base 

em inferências

Distingue factos de opiniões, com 
argumentação e controlo 

emocional

Expressão Evidencia falhas graves na 
expressão do pensamento

Exprime-se com dificuldade, com 
erros de concordância e sem 

elementos de coesão adequados

Produz textos orais com diferentes 
finalidades com recurso à 

linguagem verbal e não verbal

Intervém com diferentes graus de 
formalidade e explicita sentidos 

implícitos

Capta e mantém a atenção com 
recursos verbais e não verbais, 

argumentando 

LE
IT

U
RA Texto não-

literário

Evidencia graves problemas de 
leitura, interpretação e 

compreensão

Evidencia vários problemas de 
leitura, interpretação e 

compreensão

Explicita o sentido global de textos 
variados, identificando temas e 

ideias principais, com imprecisões

Explicita o sentido global de 
textos variados, identificando 

temas e ideias principais

Exprime pontos de vista e faz 
apreciações críticas 

fundamentadas

Texto 
narrativo

Evidencia graves problemas de 
leitura, interpretação e 

compreensão

Evidencia vários problemas de 
leitura, interpretação e 

compreensão

Interpreta o texto em função do 
género literário, marcas formais e 

recursos expressivos, com 
imprecisões

Interpreta o texto em função do 
género literário, marcas formais e 

recursos expressivos

Explicita um sentido crítico sobre 
os textos, relacionando-os com 
outras manifestações artísticas

Texto poético
Evidencia graves problemas de 

leitura, interpretação e 
compreensão

Evidencia vários problemas de 
leitura, interpretação e 

compreensão

Interpreta o texto em função do 
género literário, marcas formais e 

recursos expressivos, com 
imprecisões

Interpreta o texto em função do 
género literário, marcas formais e 

recursos expressivos

Explicita um sentido crítico sobre 
os textos, relacionando-os com 
outras manifestações artísticas

Texto 
dramático

Evidencia graves problemas de 
leitura, interpretação e 

compreensão

Evidencia vários problemas de 
leitura, interpretação e 

compreensão

Interpreta o texto em função do 
género literário, marcas formais e 

recursos expressivos, com 
imprecisões

Interpreta o texto em função do 
género literário, marcas formais e 

recursos expressivos

Explicita um sentido crítico sobre 
os textos, relacionando-os com 
outras manifestações artísticas

ES
CR

IT
A Redigir 

diferentes tipos 
de texto

Redige um texto sem respeito 
pela tipologia

Redige um texto pouco 
estruturado com fragilidades 

notórias na forma e no 
conteúdo

Redige um texto estruturado e 
articulado de forma satisfatória 
quanto à tipolgia, tema, forma e 

pertinência da informação

Redige um texto com finalidades 
explícitas, bem estruturado com 

coesão e coerência e riqueza 
vocabular

Redige um texto bem estruturado, 
com coesão e coerência 

argumentativa, evidenciando 
sentido crítico
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Critérios de Avaliação

Domínio

Níveis de desempenho – descritores
Os níveis de desempenho estão inclusos uns nos outros

Disciplina:	 Ano	de	escolaridade:	7.º	AnoCiclo	de	ensino:	3.º	Ciclo

Competências



Classes de 
palavras

Ainda não identifica classes de 
palavras

Identifica classes de palavras, 
com imprecisões

Identifica as classes e subclasses de 
palavras

Distingue conjunções 
coordenativas

Distingue as conjunções 
subordinativas temporais e 

causais e o pronome relativo

Sintaxe Ainda não conhece as regras 
básicas da construção frásica

Aplica as regras básicas da 
construção frásica, com muitas 

dificuldades

Aplica as regras básicas da 
construção frásica com emprego da 

coordenação

Aplica as regras na construção 
do discurso, com emprego do 
conjuntivo e da subordinação

Domina as regras na construção 
do discurso, incluindo casos 

particulares, em frases complexas

Morfologia, 
Lexicologia

Ainda não conhece as regras 
básicas dos processos 
morfológicos e lexicais

Compreende as regras básicas 
dos processos morfológicos e 

lexicais com imprecisões

Compreende as regras básicas dos 
processos morfológicos e lexicais

Conjuga os tempos compostos e 
compreende os processos de 

formação de palavras

Usa com propriedade os tempos 
compostos e palavras complexas

GR
AM

ÁT
IC

A



PORTUGUÊS

Muito insuficiente a mais de 3 
domínios

Não desenvolve qualquer 
competência

Muito incumpridor e desrespeitador do 
deveres.

Insuficiente a pelo menos 3 
domínios

Não é autónomo nem seguro no 
exercício das competências

Incumpridor na maior parte das vezes.

Suficiente a pelos menos três 
domínios

Revela alguma autonomia e segurança 
no exercício das competências

É muito instável no cumprimento dos 
deveres. Tem um perfil não muito 

cooperante e algumas faltas de material

Bom a pelo menos quatro 
domínios

É autónomo e seguro no exercício das 
competências

Pontualmente tem falhas nos deveres de 
assiduidade e pontualidade. Por vezes não 
traz material e nem sempre é cooperante

Muito bom a pelo menos quatro 
domínios, incluindo a Escrita

É autónomo, seguro e criativo no 
exercício das competências

Cumpre os deveres de assiduidade e 
pontualidade. Traz o material quando é 
necessário, é respeitador e cooperante

5

Critérios de Classificação

Disciplina:	 Ciclo	de	ensino:	3.º	Ciclo Ano	de	escolaridade:	7.º	ano

Requisitos para Classificação

Níveis Perfil científico
PASEO: Perfil de 

Competências Perfil científico Perfil comportamental

1

2

Requisito 4

3

Requisito 1 Requisito 2 Requisito 3

4



Mais de 4 participações e faltas 
disciplinares graves; mais de 50 % de 

faltas injustificadas
Até 4 participações disciplinares e faltas 

disciplinares; até 50% de faltas 
injustificadas

Até 2 participações disciplinares e faltas 
disciplinares; até 40% de faltas 

injustificadas

Até 2 participações disciplinares; sem 
faltas disciplinares; até 20% de faltas 

injustificadas

Sem participações; sem faltas 
disciplinares; até 10% de faltas 

injustificadas

Requisito 5

Critérios de Classificação

Ano	de	escolaridade:	7.º	ano

Requisitos para Classificação

Perfil disciplinar


