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ÁREAS DE COMPETÊNCIA INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

(%) 

Atitudes 

Relacionamento 
interpessoal 

Cumpre as regras de funcionamento da escola de acordo com o 
Regulamento Interno; 

 

20%  

Adequa comportamentos em diferentes contextos;  
Observação direta;  
 
Fichas de registo de 

atitudes.  
 

Trabalha em equipa;  

Interage com tolerância.   

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Estabelece relações entre conhecimento e comportamento; 
Consolida e aprofunda as competências adquiridas; 
Identifica a necessidade de aquisição de novas competências; 
Participa e/ou propõe atividades com sentido de responsabilidade. 

Conhecimentos 
 e 

 capacidades 

Oralidade  
 
Leitura  
 
Escrita  
 
Educação literária 
  
Gramática 
 
TIC 

 

Interpreta discursos orais com diferentes graus de formalidade e 
complexidade.  
Regista, trata e retém a informação.  
Consolida processos de registo e tratamento de informação.  
Participa oportuna e construtivamente em situações de interação oral.  
Produz textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas 
gramaticais diversificados e recorrendo a mecanismos de coesão 
discursiva.  
Produz textos orais (4 a 5 minutos) de diferentes tipos e com 
diferentes finalidades.  
Reconhece a variação da língua.  
Lê em voz alta.  
Lê textos diversos.  
Interpreta textos de diferentes tipologias e graus de complexidade.  
Utiliza procedimentos adequados à organização e tratamento da 
informação.  
Situa obras literárias em função de grandes marcos históricos e 
culturais.  
Lê para apreciar textos variados.  
Reconhece a variação da língua.  

Produção e apresentação 
de textos orais de 
diferentes tipologias e 
com diferentes 
finalidades (apoiados em 
recursos audiovisuais, 
informáticos ou outros);  
 
Testes de compreensão 
do oral;  
 
Leitura em voz alta;  
 
Trabalhos de pesquisa;  
 
Produção de textos 
escritos de diferentes 
géneros e com diferentes 
finalidades;  
 

80% 
 

Oralidade 
10 % 

 
Leitura /Escrita/Ed. 

Literária 
35 % 

 
Escrita 

20% 
 

Gramática 
15% 

 



 

 

Planifica a escrita de textos.  
Redige textos com coerência e correção linguística.  
Escreve para expressar conhecimentos.  
Escreve textos informativos.  
Escreve textos expositivos.  
Escreve textos argumentativos.  
Escreve textos diversos.  
Revê os textos escritos.  
Lê e interpreta textos literários.  
Aprecia textos literários.  
Situa obras literárias em função de grandes marcos históricos e 
culturais.  
Lê e escreve para fruição estética.  
Explicita aspetos fundamentais da morfologia.  
Reconhece e conhece classes de palavras.  
Explicita aspetos fundamentais da sintaxe do português.  
Reconhece propriedades das palavras e formas de organização do 
léxico.  
Utiliza as tecnologias da informação e comunicação adequando-as aos 
vários contextos de ensino-aprendizagem.  

 

Testes de avaliação 
(incidindo nos domínios 
da leitura, escrita, 
educação literária e 
gramática);  
 
Portefólio de leitura.  

 

 


