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 Área disciplinar: Português Língua Não Materna 

 

Descritores de desempenho 

5 4 3 2 1 
Desempenho excelente relativamente 

às aprendizagens (conhecimentos, 

capacidades e atitudes) previstas para 

cada domínio/tema bem como as 

competências previstas no perfil dos 

alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho bastante satisfatório 

relativamente às aprendizagens 

(conhecimentos, capacidades e atitudes) 

previstas para cada domínio/tema bem 

como as competências previstas no 

perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho satisfatório relativamente 

às aprendizagens (conhecimentos, 

capacidades e atitudes) previstas para 

cada domínio/tema bem como as 

competências previstas no perfil dos 

alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho não satisfatório 

relativamente às aprendizagens 

(conhecimentos, capacidades e atitudes) 

previstas para cada domínio/tema bem 

como as competências previstas no 

perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho fraco relativamente às 

aprendizagens (conhecimentos, 

capacidades e atitudes) previstas para 

cada domínio/tema bem como as 

competências previstas no perfil dos 

alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

 

Domínios/Temas Processos de recolha de informação Critérios Áreas de competência do perfil dos alunos 

Oralidade 
30% 

Apresentação oral 
OU 
Debate 
OU 
Trabalho individual (observação de aula) 

Conhecimento 
Comunicação 
Argumentação / 
Pensamento Crítico 
Relacionamento interpessoal 
Autonomia 
Responsabilidade 

Linguagens e textos 
Informação e comunicação 
Pensamento crítico e pensamento criativo 
Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Questionário (oral ou escrito) 
Conhecimento 
Compreensão 

Linguagens e textos  
Informação e comunicação  

Leitura 
20% 

Leitura Expressiva 
OU 
Projeto Individual de Leitura 
OU 
Trabalho individual (observação de aula) 

Colocação de voz / dicção 
Correção 
Fluência 
Expressividade / Execução 
Relacionamento interpessoal 
Autonomia 
Responsabilidade 

 Informação e comunicação 
Sensibilidade estética e artística 
Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Questionário (oral ou escrito) 
Conhecimento 
Compreensão 

Linguagens e textos  
Informação e comunicação  

Interação Cultural  
10% 

Trabalho de Grupo  
OU 
Trabalho de Pesquisa 
OU 
Trabalho individual (observação de aula) 
OU  
Expressão dramática 

Conhecimento 
Comunicação 
Argumentação / Pensamento Crítico 
Criatividade 
Rigor 
Relacionamento interpessoal 
Autonomia 
Responsabilidade 

Linguagens e textos 
Informação e comunicação 
Pensamento crítico e pensamento criativo 
Sensibilidade estética e artística 
Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Questionário (oral ou escrito) 
Conhecimento 
Compreensão 

Linguagens e textos / Saber científico, técnico e tecnológico / 
Sensibilidade estética e artística 
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Gramática 
20% 

Trabalho individual (observação de aula) 

Relacionamento interpessoal  
Comunicação 
Autonomia 
Responsabilidade 

Desenvolvimento pessoal e autonomia  
Informação e comunicação 

Questionário (oral ou escrito) Conhecimento / Aplicação / Rigor    Saber científico, técnico e tecnológico 

Escrita 

20% 

Produção Escrita 
E 
Trabalho de Grupo  
E / OU 
Trabalho individual 
 
 

Género/ Formato Textual 
Tema e Pertinência da informação 
Organização e Coesão textuais 
Morfologia, Sintaxe e Pontuação 
Ortografia 
Relacionamento interpessoal / Cooperação 
Autonomia 
Comunicação 
Responsabilidade 
Conhecimento 

Saber científico, técnico e tecnológico  
Informação e comunicação 
Linguagens e textos 
Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

 

 


