
 
 

 

Currículo das Áreas Disciplinares/Critérios de Avaliação                                                                                                    
  5º Ano         Disciplina: Português  

Metas Curriculares: 
Domínios/Objetivos 

Conteúdos Programáticos Critérios de Avaliação Instrumentos de 
Avaliação 

      
 
Compreensão do oral 
Metas O5: 1,2,3,4 
Capacidade de selecionar e reter a 
informação necessária a um 
determinado objetivo na 
compreensão dos diferentes registos 
orais. 
Conhecer o vocabulário e estruturas 
gramaticais do Português Padrão. 
 
Expressão oral 
Conhecer o vocabulário e regras 
gramaticais de forma a narrar 
situações vividas ou imaginadas, 
elaborar relatos e formular 
perguntas. 
 
Leitura 
Metas L5: 5,6,7,8,9,10; EL:22 
Capacidade para ler com autonomia 
e persistência na leitura. 
Conhecer as estratégias para 
procurar e selecionar informação a 
partir de material escrito. 
 
 
Escrita 
Metas 
E5:11,12,13,14,15,16,17,18,19 
Compreender a mensagem escrita. 
Descobrir significados. 
Relacionar ideias e significados 
Capacidade para produzir textos 
escritos, adequados ao objetivo, à 
situação e ao destinatário. 

      Comunicação oral 
 
   . géneros diferentes do discurso oral 
   . instruções 
    .informações 
   . diferentes tipos de discurso, de 
acordo com o interlocutor 
   . formulação de perguntas 
   . narração de situações vividas ou 
imaginadas 
    . relatos 
    -opiniões 
    -argumentos 
 
    
 
 
 
 
 
. leitura em voz alta 
   . descoberta das ideias essenciais de 
um texto 
   . selecção de informação num texto 
   . técnicas de sublinhar e tirar notas 
   . leitura recreativa 
   . leitura silenciosa 
 
 
Compreensão escrita 
      . compreensão da mensagem do 
texto 
      . descoberta de significados 
      . identificação das ideias principais 
           textos narrativos 
           textos informativos 
           Textos poéticos 

        
 

Comunicação oral 

 Compreende diferentes 

enunciados; 

 Exprime-se oralmente de forma 

adequada a diferentes situações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura 

 Interpreta diferentes enunciados; 

 identifica as categorias da 

narrativa; 

 utiliza materiais de consulta e 

estudo; 

 localiza e seleciona informação. 

 

Produção Escrita 

 Produz textos de diferentes tipos 

com correção ortográfica, 

sintática e pontuação adequada; 

 Utiliza o Registo de Língua 

adequado; 

      
Observação 
direta 
 
Intervenções de aula 
 
Fichas de autoavaliação e 
heteroavaliação 
 
Fichas de registo de 
comportamentos 
 
Fichas de avaliação 
 
Opiniões/comentários 
 
Plano Individual de  
Trabalho 
 
Trabalhos de grupo 
 
Trabalhos de casa 
 
Outros trabalhos 
 
Caderno diário 
 
 
Dossiê de turma: 
textos/escritos/fichas de 
leitura 
 

 

 



 
 

 

Conhecer as técnicas fundamentais 
da escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educação Literária (EL5):20,21,22 
-Ler e interpretar textos literários 
-Tomar consciência do modo como 
as experiências e os valores são 
representados nos textos 
-Ler e escrever para fruição estética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecimento explícito 
Metas G5: 23,24,25,26 
 
Capacidade de refletir sobre as 
regras da gramática, de acordo com 
os conhecimentos adquiridos. 
 
Conhecer  os aspetos fundamentais 
da estrutura e do uso do Português 
Padrão. 

           Textos utilitários 
       . Recursos expressivos 
Expressão escrita 
   . vocabulário das disciplinas 
curriculares 
   . processador de texto 
   
 
 
 
 
 
   . textos informativos 
   . textos narrativos 
   . textos livres 
   . questionários 
   . legendas 
   . regras essenciais da morfologia e 
sintaxe 
   . organização textual 
   . diálogos 
   . textos utilitários ( carta, postal, 
aviso. recado, relatório ...)  
    . regras de escrita 
    . propriedade e variedade vocabular 
Organização textual 
    Texto narrativo 
    Texto dramático 
    Texto poético 
      
 
 
Conteúdos Gramaticais 
    Classes de palavras: nomes, adjetivos, 
verbos, advérbios, determinantes, 
quantificadores numerais, pronomes, 
preposições  
     Conjugação verbal 
     Relações entre as palavras (sinonímia 
e antonímia) 
     Frase simples 
     Tipos, pontuação e polaridade de 

 Pratica o aperfeiçoamento de 

texto. 

 Usa corretamente as regras de 

escrita; 

 Usa a propriedade e variedade 

vocabular; 

 Usa o processador de texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimento Explícito 

 Adquire e aplica regras 

gramaticais em contexto. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

frases 
    Família de palavras 
    Formação de palavras 
 
     Funções sintáticas: sujeito (simples e 
composto), vocativo, predicado, c. 
direto, c. indireto 
      
 

 

Atitudes/ Valores 

 

 Participa de forma a permitir 

observar: 

. a autonomia,  

. a responsabilidade,  

. a interajuda; 

      . o espírito Crítico 

      . a criatividade  

   É assíduo e pontual;  

  Cumpre as regras de convivência 

  Cumpre as regras de participação      

 

 Organiza o caderno diário e o material 

necessário à realização das atividades 

. Cumpre as atividades do Plano 

Individual de Trabalho (P.I.T.) 
 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Critérios específicos de avaliação: diferentes graus de consecução 
Disciplina: PORTUGUÊS 2º e 3º Ciclos 

 

 
 
 

 

 

Domínios 
de 

Avaliação 

Nível 1 (Insuficiente) 
Nível 2 

(Insuficiente) 
Nível 3 (Suficiente) Nível 4 (Bom) Nível 5 (Muito Bom) 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

COMPREENSÃ

O E 

EXPRESSÃO 

ORAIS 

 Revela deficiências graves na 

compreensão. 

 Utiliza vocabulário muito 

pobre. 

 Não sabe formular um 

enunciado nem adequá-lo ao 

contexto comunicativo. 

 Não adapta o discurso em 

função das reações do 

interlocutor. 

 Não interage verbalmente na 

discussão a pares ou em 

grupo. 

 Ao expor oralmente, não usa 

um volume de voz adequado 

e tem má dicção. 

 Revela deficiências na 

compreensão. 

 Utiliza vocabulário pobre. 

 Formula enunciados 

incompletos e confusos 

com pouca adequação ao 

contexto comunicativo. 

 Apresenta muitas 

dificuldades em adaptar 

o discurso em função das 

reações do interlocutor. 

 Interage, verbalmente, 

com muita dificuldade na 

discussão a pares ou em 

grupo. 

 Ao expor oralmente, usa 

um volume de voz 

relativamente adequado 

mas tem má dicção. 

 Apresenta algumas deficiências 

na compreensão oral. 

 Utiliza um vocabulário 

corrente ou familiar. 

 Compreende enunciados orais. 

 Formula enunciados simples, 

com adequação ao contexto 

comunicativo. 

 Apresenta algumas deficiências 

em adaptar o discurso em 

função das reações do 

interlocutor. 

 Interage, verbalmente, na 

discussão a pares ou em grupo. 

 Ao expor oralmente, usa um 

volume de voz adequado. 

 Revela facilidade na 

compreensão das intenções 

comunicativas. 

 Compreende e utiliza um 

vocabulário variado. 

 Formula enunciados usando 

frases complexas, com boa 

adequação ao contexto 

comunicativo. 

 Revela facilidade em adaptar 

o discurso em função das 

reações do interlocutor. 

 Interage verbalmente e 

participa construtivamente 

na discussão a pares ou em 

grupo. 

 Ao expor oralmente, usa 

uma boa dicção e um volume 

de voz adequado. 

 Expõe de forma clara em 

contexto escolar. 

 Revela grande facilidade na 

compreensão das intenções 

comunicativas. 

 Compreende e utiliza um 

vocabulário rico e variado. 

 Formula enunciados usando 

frases complexas, com elevada 

adequação ao contexto 

comunicativo. 

 Adapta o discurso em função das 

reações do interlocutor. 

 Interage verbalmente de forma 

confiante / segura e participa 

construtivamente na discussão a 

pares ou em grupo. 

 Ao expor oralmente, usa uma 

dicção clara e um volume de voz 

adequado, mantendo o contacto 

visual. 

 Expõe de forma confiante e 
segura em contexto escolar. 



 

 
 

 

 
Domínios de 

Avaliação 

Nível 1 

(Insuficiente) 
Nível 2 (Insuficiente) Nível 3 (Suficiente) Nível 4 (Bom) Nível 5 (Muito Bom) 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

COMPREENSÃO  

/  

LEITURA 

 Revela muitas 

dificuldades. 

 

 Faz leitura silábica. 

 

 Não respeita a 

pontuação. 

 

 Não possui ritmo de 

leitura. 

 

 Revela grandes 

deficiências na 

compreensão de 

enunciados escritos. 

 Não tem hábitos de 

leitura. 

 

 Revela algumas 

dificuldades:  

    - nem sempre respeita a 

pontuação; 

   - não possui ritmo de 

leitura. 

 Revela deficiências na 

compreensão de 

enunciados escritos. 

 Revela dificuldades na 

compreensão e 

interpretação de textos. 

 Não tem hábitos de 

leitura. 

 Apresenta, oralmente e/ 

ou por escrito e com 

muitas dificuldades, 

experiências de leitura e 

dá opiniões simples sobre 

o que leu. 

 

 Pronuncia corretamente as 

palavras. 

 Respeita a pontuação. 

 

 Revela algumas dificuldades 

na compreensão de 

enunciados escritos. 

 Lê, quando solicitado, 

vários tipos de texto. 

 Apresenta, oralmente ou 

por escrito, com algumas 

dificuldades, experiências 

de leitura e dá opiniões 

sobre o que leu. 

 

 

 Pronuncia corretamente as 

palavras. 

 Respeita a pontuação. 

 Imprime o ritmo adequado 

ao que lê. 

 

 Compreende enunciados 

escritos, com intenções 

comunicativas 

diversificadas.  

 Lê vários tipos de texto. 

 Apresenta, oralmente ou 

por escrito, sem 

dificuldades, experiências 

de leitura e dá opiniões 

sobre o que leu. 

 

 Faz uma leitura fluente e 

expressiva. 

 

 Revela grande facilidade na 

compreensão de enunciados 

escritos, com intenções 

comunicativas diversificadas.  

 

 Lê, de forma autónoma, 

vários tipos de texto. 

 Apresenta, oralmente ou por 

escrito, claramente, 

experiências de leitura e dá 

opiniões pertinentes sobre o 

que leu. 

 
 



 

 
 

 

 Domínios de 

Avaliação 
Nível 1 (Insuficiente) Nível 2 (Insuficiente) Nível 3 (Suficiente) Nível 4 (Bom) Nível 5 (Muito Bom) 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

EXPRESSÃO 

ESCRITA 

 

 Revela grandes falhas na 

exposição de ideias e na 

construção de frases e 

textos. 

 Redige com incorreção 

formal e sintática, não 

mobilizando vocabulário, 

pontuação e recursos 

linguísticos adequados ao 

género, objetivo e 

destinatário do texto. 

 Não reconhece ou elabora 

textos sem estrutura 

aparente ou com 

estrutura muito 

elementar. 

 Escreve com muitos erros 

ortográficos. 

 Apresenta uma caligrafia 

ilegível ou dificilmente 

reconhecível. 

 Revela falhas na 

exposição de ideias e na 

construção de frases e 

textos. 

 Redige com graves falhas 

na correção formal e 

sintática, não mobilizando 

vocabulário, pontuação e 

recursos linguísticos 

adequados ao género, 

objetivo e destinatário do 

texto. 

 Reconhece e elabora, com 

dificuldades, vários tipos 

de texto, mas não os 

estrutura 

adequadamente. 

 Escreve com vários erros 

ortográficos. 

 Apresenta uma caligrafia 

pouco legível. 

 Destaca ideias principais. 

 Formula enunciados, por 

vezes com alguma incoerência 

na exposição de ideias e com 

dificuldades na construção de 

textos.  

 Redige com algumas 

dificuldades de correção 

formal e sintática, não 

comprometendo a 

compreensão do enunciado. 

 Reconhece e elabora textos, 

cumprindo, com algumas 

dificuldades, as fases de 

elaboração de um texto 

escrito (planificação, redação, 

revisão e avaliação). 

 Escreve com alguns erros 

ortográficos. 

 Apresenta uma caligrafia 

legível. 

 Destaca ideias principais. 

 Formula enunciados com 

coerência na exposição de 

ideias e revela facilidade 

na construção de textos.  

 Redige com correção 

formal e sintática, 

mobilizando vocabulário, 

pontuação e recursos 

linguísticos adequados ao 

género, objetivo e 

destinatário do texto. 

 Reconhece e elabora 

vários tipos de texto, 

cumprindo as fases de 

elaboração de um texto 

escrito (planificação, 

redação, revisão e 

avaliação). 

 Escreve com poucos erros 

ortográficos. 

 Apresenta uma caligrafia 

legível. 

 Formula enunciados com 

coerência na exposição de 

ideias e revela grande 

facilidade na construção 

de textos.  

 Redige com correção 

formal e sintática, 

mobilizando vocabulário, 

pontuação e recursos 

linguísticos adequados ao 

género, objetivo e 

destinatário do texto. 

 Reconhece e elabora, 

claramente, vários tipos de 

texto, cumprindo as fases 

de elaboração de um texto 

escrito (planificação, 

redação, revisão e 

avaliação). 

 Raramente dá erros 

ortográficos. 

 Apresenta uma caligrafia 

legível. 

 
 
 



 

 
 

 

 
Domínios de 

Avaliação 
Nível 1 (Insuficiente) Nível 2 (Insuficiente) Nível 3 (Suficiente) Nível 4 (Bom) Nível 5 (Muito Bom) 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

GRAMÁTICA 

 

 Não conhece e não 

aplica os conteúdos 

fundamentais de 

Gramática. 

 

 

 

 Reconhece mas não sabe 

aplicar os conteúdos 

fundamentais de Gramática.  

 

 

 

 Conhece e aplica alguns os 

conteúdos fundamentais 

de Gramática. 

 

 

 

 Conhece e aplica 

adequadamente os 

conteúdos fundamentais 

de Gramática. 

 

 

 

 Conhece e aplica, fácil e 

adequadamente, os 

conteúdos fundamentais 

de Gramática, 

estruturando as noções 

adquiridas.  

 

OBS.: Para cada domínio de avaliação, deverá ser considerado o desempenho esperado pelo aluno nos termos definidos nas Metas Curriculares. 

 

COMPONENTES 
TRANSVERSAIS 

Participação / Cooperação 

 Intervenção adequada 

 Respeito pelas ideias dos outros 

 Espírito de interajuda 

 Adesão e realização das tarefas/atividades propostas 

Responsabilidade 

 Assiduidade / pontualidade 

 Materiais adequados e organizados 

 Hábitos de trabalho 

 Cumprimento das normas estabelecidas no Regulamento Interno 

Autonomia 

 Realização de tarefas por iniciativa própria 

 Expressão de ideias próprias 

 Fundamentação das intervenções 

 Auto e heteroavaliação 

 

 


