CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2018/2019
Português
CONHECIMENTOS, COMPETÊNCIAS, CAPACIDADES
Atividades de aula
Testes

7.º ano

Compreensão/expressão
oral

Leitura/Ed. Literária

Escrita

Proj. Interd.

Gramática

Domínio
socioafetivo e
organizativo

30%

Aprendizagens Essenciais
Competências

Perfil do Aluno

50%

CL/EL:
50%

Gr: 20% 25%

Ex. Esc.:
25%-30%

A.
B.
C.

10%

10%

5%

5%

10%

10%

 Compreende textos orais,
identificando tema, assunto
e intenção comunicativa.
 Destaca o essencial de
um texto oral.
 Sintetiza informação.
 Participa, oportuna e
construtivamente, em
situações de interação oral.
 Planifica, seleciona
informação, cita fontes, e
avalia o texto oral.
 Usa a palavra com
fluência, correção e
naturalidade em
intervenções formais, para
expressar pontos de vista e
opiniões e fazer a exposição
de um tema.
 Respeita as convenções
que regulam a interação.

 Realiza diferentes modalidades
de leitura e de diferentes tipos de
texto.
-Explicita o sentido global de um
texto e reconhece valores
implícitos.
 Identifica tema(s), ideias
principais, pontos de vista, causas e
efeitos, factos e opiniões.
 Justifica inferências.
 Reconhece a estrutura de um
texto.
 Identifica e compreende a
utilização de recursos expressivos
na construção de sentidos.
 Utiliza procedimentos de registo
e tratamento de informação.
 Interpreta e analisa os textos em
função do género literário.
 Estabelece relações entre textos
e outras manifestações artísticas.
 Expressa pontos de vista e
apreciações críticas suscitadas
pelos textos lidos.

 Elabora textos informativos e
argumentativos.
 Planifica a escrita de textos de
acordo com as finalidades.
Ordena e hierarquiza a
informação, tendo em vista a
estrutura e a coerência do texto.
 Redige textos com processos
lexicais e gramaticais de
correferência e de conexão
interfrásica e com adequada
introdução de novas
informações, evitando repetições
e contradições.
 Escreve com propriedade
vocabular e com respeito pelas
regras de ortografia e de
pontuação.
 Avalia a correção do texto
escrito.
.

 Aplica com
propriedade
elementos e
estruturas
gramaticais
correspondentes ao
seu nível, de modo a
facilitar a proficiência
linguística oral e
escrita.
 Reconhece traços
de variação da língua.

Concretiza as
tarefas,
revelando:
 Envolvimen
to na
construção do
saber;
 Autonomia;
 Capacidade
de adaptação;
 Espírito
crítico;
 Atitude
colaborativa;
 Rigor;
 Respeito
pelos
princípios do
trabalho
intelectual.

 Responsabilida
de
 Autonomia
 Cumprimentos
de regras
 Respeito pelas
normas cívicas e
morais

Linguagens e textos
Informação e comunicação
Raciocínio e resolução de problemas

D. Pensamento crítico e criativo
E. Relacionamento interpessoal
F. Desenvolvimento pessoal e
autonomia

G.
H.
I.

Bem-estar, saúde e ambiente
Sensibilidade estética e artística
Saber científico, técnico e
tecnológico

J.

Consciência e Domínio do Corpo
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