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ÁREAS DE COMPETÊNCIAS 
Perfil do aluno (PA) 

 

 
DOMÍNIOS 

 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 
CLASSIFICAÇÃO 

FINAL DE 
PERÍODO 

Ponderação 

 

LINGUAGENS E TEXTOS  

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO    

RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS   

 

PENSAMENTO CRÍTICO E 

PENSAMENTO CRIATIVO  

  

 SENSIBILIDADE ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

     

CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO 

CORPO 

 

 

 

 

 

 

Competências Transversais: 

 RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 
 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 
AUTONOMIA 
 
BEM-ESTAR, SAÚDE E AMBIENTE. 

 

 

ORALIDADE 

 

Compreensão: 
 Interpreta textos orais de diferentes géneros. 
 Sintetiza o discurso escutado. 

Expressão: 
 Produz textos orais com correção e propriedade lexical. 
 Expressa pontos de vista. 
 Faz exposições orais (momento formal de oralidade) - Projeto de Leitura (apreciação crítica); 

sínteses; temas diversos. 
 Utiliza adequadamente recursos verbais e não verbais. 

 
Momento formal de 
oralidade – 10% 
 
 
Ficha de compreensão 
do oral; Instrumento 
de registo de interação 
oral em aula – 10 % 

 
 
 
 

20% 

 

LEITURA/EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

 Lê em suportes variados textos. 
 Realiza leitura crítica e autónoma. 
 Analisa e interpreta textos literários e não literários. 
 Analisa a organização interna e externa do texto e os recursos utilizados para a construção do 

sentido do texto. 
 Contextualiza textos literários. 
  Interpreta textos literários portugueses de diferentes autores e géneros. 
  Analisa o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do texto. 
 Reconhece valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos. 

 
 
 
 
Teste – 40% 
 
 
 
 Fichas; Trabalhos de 
pesquisa; Trabalhos 
produzidos em oficina 
de escrita- 20% 
 

 
 
 
 

30% 

 

ESCRITA/GRAMÁTICA 

 Planifica e redige de textos de diferentes géneros: sínteses, exposições sobre um tema e 
apreciações críticas. 

 Respeita os princípios do trabalho intelectual: identificação das fontes utilizadas, cumprimento 
das normas de citação, uso de notas de rodapé e referenciação bibliográfica. 

 Adquire competência gramatical por meio de um conhecimento explícito sistematizado sobre 
aspetos essenciais dos diversos planos da língua: fonológico, morfológico, das classes de 
palavras, sintático, semântico e textual-discursivo. 

 
 
 

30% 

 

ORALIDADE 
LEITURA/EDUCAÇÃO 

LITERÁRIA 
ESCRITA/GRAMÁTICA 

 Respeita as regras de conduta. 
 Demonstra empenho e autonomia no seu processo de aprendizagem. 
 Evidencia espírito de iniciativa. 
 Evidencia perseverança. 
 Evidencia capacidade de autoavaliação. 
 Compreende o impacto dos seus comportamentos na sua saúde, e no seu bem-estar. 
 Desenvolve consciência e responsabilidade ambiental e social. 

 
Grelhas de registo e 
observação. 
Fichas de 
autorregulação. 

 
 

20% 

Nota: As classificações finais do segundo e terceiro períodos serão obtidas através da seguinte fórmula: (Y+2Z):3  
Y = classificação final do período anterior               Z = classificação obtida no período 


