
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 insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom

Compreensão Compreende apenas textos orais 
elementares.

Identifica superficialmente a 
intenção comunicativa do 

discurso oral.

Compreende textos orais com 
diferentes graus de formalidade e 

complexidade.

Compreende mensagens implícitas 
em textos orais com diferentes 

graus de formalidade e 
complexidade.

Avalia argumentos tendo em conta 
a validade, a argumentação e os 

objectivos comunicativos.

Expressão
Produz um discurso com um 
domínio muito deficiente da 

língua.

Produz um discurso  de forma 
pouco clara e sem impacto na 

audiência.

Produz um discurso  com um 
registo e vocabulário adequados à 

situação comunicativa.

Sistematiza a informação e 
apresenta um contributo 

pertinente.

Produz um discurso  de forma 
clara, coerente e com grande 

impacto na audiência.

LE
IT

U
RA Texto não-

literário
Evidencia problemas de leitura, 
interpretação e compreensão.

Identifica de forma incompleta o 
sentido global, temas e ideias 

principais.

 Identifica pontos de vista, 
relações causa-efeito, factos e 

opiniões.

Compreende bem textos de 
diferentes tipos e de extensão 

variada.

Utiliza adequadamente  estratégias 
de leitura para captação e retenção 

de informação. 

Texto 
narrativo e 
épico

Evidencia problemas de leitura, 
interpretação e compreensão.

Ainda não relaciona os elementos 
constitutivos do género literário 
com a construção de sentido.

Interpreta com imprecisões o texto 
em função do género literário, 

marcas formais e recursos 
expressivos.

Reflete criticamente explicitando 
pontos de vista e apreciações 

críticas suscitados pelos textos 
lidos.

Desenvolve um projecto de leitura 
que implique reflexão sobre o 

percurso individual. 

Texto lírico Evidencia problemas de leitura, 
interpretação e compreensão.

Ainda não relaciona os elementos 
constitutivos do género literário 
com a construção de sentido.

Interpreta com imprecisões o texto 
em função do género literário, 

marcas formais e recursos 
expressivos.

Reflete criticamente explicitando 
pontos de vista e apreciações 

críticas suscitados pelos textos 
lidos.

Desenvolve um projecto de leitura 
que implique reflexão sobre o 

percurso individual

Texto 
dramático

Evidencia problemas de leitura, 
interpretação e compreensão.

Ainda não relaciona os elementos 
constitutivos do género literário 
com a construção de sentido.

Interpreta com imprecisões o texto 
em função do género literário, 

marcas formais e recursos 
expressivos.

Reflete criticamente explicitando 
pontos de vista e apreciações 

críticas suscitados pelos textos 
lidos.

Desenvolve um projecto de leitura 
que implique reflexão sobre o 

percurso individual

ES
CR

IT
A Redigir 

diferentes 
tipos de texto

Redige textos sem respeitar a 
tipologia, sem estrutura visível, 
sem coesão, nem coerência. Dá 

erros graves de ortografia e 
acentuação. 

Redige, com desvios, diferentes 
tipos de textos, com falhas na 
estrutura e na articulação. Dá 

erros de ortografia e de 
acentuação. 

Redige diferentes tipos de texto, 
estruturados e articulados de 
forma satisfatória. Dá erros de 
ortografia e acentuação sem 

gravidade.

Redige textos argumentativos com 
coesão, coerência, progressão 

temática e investimento retórico. 
Dá erros de ortografia e de 
acentuação sem gravidade, 

esporadicamente. 

Respeita os princípios do trabalho 
intelectual de acordo com as 

normas específicas. Não dá erros 
de ortografia, nem de acentuação.
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Domínio

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

Critérios de Avaliação
Ano	de	escolaridade:	9.º	AnoCiclo	de	ensino:	3.º	Ciclo

Competências

Disciplina:	



GR
AM

ÁT
IC

A Gramática

Ainda não revela um 
conhecimento dos aspectos 

fundamentais da estrutura e do 
uso do Português padrão. 

Revela um conhecimento dos 
aspectos fundamentais da 

estrutura e do uso do Português 
padrão, com imprecisões. 

Revela um conhecimento dos 
aspectos fundamentais da 

estrutura e do uso do Português 
padrão, com falhas pontuais. 

Revela um conhecimento razoável 
dos aspectos fundamentais da 

estrutura e do uso do Português 
padrão. 

Mobiliza o conhecimento 
sistematizado sobre a estrutura e o 

uso da língua com fins 
instrumentais. 



Texto 
não-
literário

Faz diferentes tipos de leitura com 
pouca fluência

=Evidencia problemas de leitura, 
interpretação e compreensão

Identifica com dificuldade o sentido 
global, temas e ideias principais. 

Compreende com dificuldade 
textos de diferentes tipos e de 

extensão variada. Identifica 
ocasionalmente a intencionalidade 
comunicativa subjacente ao texto. 



Evidencia problemas de 
leitura, interpretação e 

compreensão. 
Não desenvolve um 
projecto de leitura. 

Ainda não relaciona os 
elementos constitutivos do 

género literário com a 
construção de sentido. 

Reflete criticamente com 
muita dificuldade. 

Desenvolve um projecto de 
leitura de forma muito 

irregular. 



 Identifica pontos de vista, relações 
causa-efeito, factos e opiniões. 

Compreende textos de diferentes 
tipos e de extensão variada. 
Identifica a intencionalidade 

comunicativa subjacente ao texto. 

Compreende a importância do recurso 
expressivo na construção de sentidos (não 

será para a educação literária?)

Compreende bem textos de diferentes 
tipos e de extensão variada. Identifica 

corretamente a intencionalidade 
comunicativa subjacente ao texto. Utiliza 

estratégias de leitura para captação e 
retenção de informação. 



Interpreta com imprecisões 
o texto em função do 

género literário, marcas 
formais e recursos 

expressivos. 
Reflete criticamente com 

alguma dificuldade. 
Desenvolve parcialmente 
um projecto de leitura. 

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

expressivos. 
Reflete criticamente. 

Expressa pontos de vista e 
apreciações críticas suscitados 

pelos textos lidos.
Desenvolve um projecto de 

leitura.



Expressa pontos de vista e apreciações críticas a partir 
dos textos lidos (educação literária) 

Compreende muito bem textos de diferentes tipos e de 
extensão variada. Identifica corretamente a 

intencionalidade comunicativa subjacente ao texto. 
Utiliza adequadamente  estratégias de leitura para 

captação e retenção de informação. 

(percebe o texto, percebe porque é escrito e sabe como 
perceber) 



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

expressivos. 
Reflete criticamente. 

Expressa, de forma fundamentada e 
sustentada, pontos de vista e apreciações 

críticas suscitados pelos textos lidos.
Desenvolve um projecto de leitura que 

implique reflexão sobre o percurso 
individual. 

(


