
 

                                   AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO   

                                         DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

 
1- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS – PORTUGUÊS / 2º CICLO – 6º Ano    

ITENS A AVALIAR INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

FATOR 
DE 
PONDE-
RAÇÃO 

 
 
 
 
 

DIMENSÃO – 
APRENDIZAGENS 

(Saber 
conceptual e 
processual) 

75% 
 
 
 
 

 

ORALIDADE 
- Leitura oral -3% 

- Expressão oral: Participação oral, 
apresentações orais -7% 

- Compreensão do oral - 5% 

 
- Grelhas de registo específicas 

 
3% 

 
7% 

- Fichas de compreensão do oral 
 

5% 

LEITURA/EDUCAÇÃOLITERÁRIA-30% 

GRAMÁTICA                                 -12% 
 ESCRITA                                       -18% 

 

Tipo 1 – Provas globalizantes 
 (leitura/Educação literária, 
gramática e escrita)  

55% 

Tipo 2 (a) [igualmente aplicados 
em sala de aula] - Produções 
escritas, fichas de 
gramática, questão de aula… 
 

5% 

DIMENSÃO – 
ATITUDES E 

VALORES 
(Saber atitudinal) 

25% 

- RESPONSABLIDADE 
. Assiduidade e Pontualidade 
. Material necessário 
. Cumprimento dos prazos das tarefas 
. Realização adequada da sua 
autoavaliação 

- Grelhas de registo específicas  
- Observação direta na aula 
 
*(descritores de desempenho da 
Dimensão das Atitudes e valores) 

10% 

- COMPORTAMENTO 
. Cumprimento das regras estabelecidas 
. Apresentação de uma atitude correta 
perante os outros 
. Atenção na aula 

10% 

- PARTICIPAÇÃO NA AULA 
. Intervenção adequada e pertinente 
. Demonstração de interesse e 
participação nas atividades propostas 
. Responsabilização pela realização das 
tarefas 

5% 

 

2- CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1º Período: 
 Unidade 0 / Unidade1 / Unidade2 (2.1 e2.2) 

 
2º Período: 
Unidade2 (2.3)  e  Unidade 3  
 
3º Período: 
Unidade 4 (4.1 e 4.2) 
 
 
 

 

a) Sempre que não se apliquem os instrumentos de avaliação de tipo 2, os de tipo 1 terão o peso de 60% na classificação final. 



 

 

 

 

*DIMENSÃO – ATITUDES E VALORES 

 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 
Não é assíduo e/ou pontual Nem sempre é assíduo e/ou 

 pontual 

Frequente 
desrespeito pelas 
normas de 
convivência 

Postura nem sempre correta 
nas atividades em que é 
envolvido 

Respeita as regras de 
sociabilidade 

Demonstra falta de 
interesse e empenho 
em realizar as tarefas 
propostas.  
Participação nula ou 
desenquadrada com o 
assunto da aula. 
 

Apresenta pouco interesse e 
empenho na realização das 
tarefas propostas. 
Nem sempre participa nas 
atividades da aula, mesmo 
quando solicitado. 
Por vezes participa de uma 
forma desenquadrada com o 
assunto da aula. 

Revela interesse empenho 
na realização das tarefas 
propostas. ` 
Participa razoavelmente de 
uma forma ativa, e 
enquadrada com o assunto 
da aula. 

 

 

 

 

Nível 4 Nível 5 

É assíduo e/ou pontual 
 

Participa e coopera nas 
regras de sociabilidade de grupo 

Participa, coopera e auxilia na aplicação das 
regras de sociabilidade de grupo. 

Revela muito interesse e empenho na realização das tarefas propostas. Participa 
de uma forma ativa e sempre enquadrada. 

 


