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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS 

 PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS Ano(s) 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 1.º Ciclo 

   

DOMÍNIOS 

STANDARDS 
MUITO BOM BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE 

DESCRITORES DE NÍVEIS DE DESEMPENHO 

O
R

A
LI

D
A

D
E - Escuta e espera pela sua vez para falar e interagir com adequação ao 

contexto, a diferentes finalidades para aprender e construir conhecimentos.  

- Produz um discurso oral com coerência e correção.  

- Distingue o essencial de um pequeno texto ouvido.  

- Constrói frases com graus de complexidade crescente. 

 
- Fala com clareza e articula de modo adequado as palavras.  

- Usa a palavra na sua vez e emprega formas de tratamento adequadas na 

interação oral, com respeito pelos princípios de cooperação e cortesia.  

- Formula perguntas, pedidos e respostas a questões considerando a 

situação e o interlocutor. 

 

LE
IT

U
R

A
 

- Lê diferentes tipos de textos com articulação e entoação.  

- Faz a apropriação de novos vocábulos relativos a temas do quotidiano, áreas 

do seu interesse e conhecimento do mundo  

- Organiza os conhecimentos do texto e relaciona-os com conhecimentos 

anteriores.  

- Desenvolve o conhecimento da ortografia. 

 
- Compreende o sentido de textos com características narrativas e 

descritivas, associados a finalidades diferentes (lúdicas, estéticas, 

informativas). 

- Lê com articulação correta, entoação e velocidade adequadas ao sentido 

dos textos. 

- Recria pequenos textos em diferentes formas de expressão (verbal, 

gestual, corporal, musical, plástica). 

 

ED
U

C
A

Ç
Ã

O
 L

IT
ER

Á
R

IA
 

- Lê obras literárias e textos da tradição popular manifestando ideias e 

emoções por eles geradas.  

- Compreende o essencial dos textos escutados e lidos.  

- Antecipa desenvolvimento da história por meio de inferências.  

- (Re)conta histórias.  

- Identifica, justificando, personagens principais e coordenadas de tempo e de 

lugar.  

- Delimita os três grandes momentos da ação: situação inicial, 

desenvolvimento e conclusão. 

 - Lê narrativas e poemas adequados à idade, por iniciativa própria ou de 

outrem. 

- Antecipa o(s) tema(s) com base em noções elementares de género (contos 

de fada, lengalengas, poemas, etc.) em elementos do paratexto e nos textos 

visuais (ilustrações). 

- (Re)conta histórias. 

-Manifesta preferências, de entre textos lidos, e explica as reações derivadas 

da leitura. 
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DOMÍNIOS 

STANDARDS 
MUITO BOM BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE 

DESCRITORES DE NÍVEIS DE DESEMPENHO 

ES
C

R
IT

A
 

- Faz a representação dos fonemas por escrito, através dos respetivos 

grafemas e dígrafos.  

- Escreve palavras de diferentes níveis de dificuldade e extensão silábica.  

- Escreve frases simples e textos curtos em escrita cursiva.  

- Elabora respostas escritas a questionários e a instruções.  

- Escreve legivelmente com correção.  

- Utiliza os sinais de pontuação: ponto final, ponto de interrogação e ponto de 

exclamação. 

 
- Indica as possibilidades de representar na escrita as relações fonema–

grafema e grafema–fonema mais frequentes. 

- Escreve corretamente palavras com todos os tipos de sílabas, com 

utilização correta dos acentos gráficos e do til. 

- Escreve textos curtos com diversas finalidades (narrar, informar, explicar). 

- Utiliza o ponto final na delimitação de frases e a vírgula em enumerações 

e em mecanismos de coordenação. 

 

G
R

A
M

Á
TI

C
A

 - Identifica unidades da língua: palavras, sílabas, fonemas.  

- Conhece regras gerais da flexão nominal e adjetival.  

- Verifica as relações semânticas de semelhança e de oposição entre palavras.  

- Usa, com intencionalidade, conectores de tempo, de causa, de explicação e 

de contraste de maior frequência na formação de frases complexas.  

- Conhece regras elementares de ortografia e de pontuação (frase simples). 

 
- Classifica as palavras quanto ao número de sílabas (palavra escrita). 

- Identifica a classe das palavras: determinante artigo, nome (próprio e 

comum), adjetivo, verbo, pronome pessoal e interjeição 

- Mobiliza adequadamente as regras de ortografia, ao nível da 

correspondência grafema-fonema e da utilização dos sinais de escrita 

(diacríticos, incluindo os acentos; sinais gráficos e sinais de pontuação). 

 

 

 


