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ENSINO BÁSICO – 3º CICLO 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS  

 

 

Área Disciplinar: OFERTA COMPLEMENTAR – 9.º ANO 
 

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 Processo de Recolha de Informação Critérios Áreas de Competências do Perfil dos Alunos 

 
 

 
Tipos de media 

(100%) 
 

A ponderação é distribuída pelos 
elementos de recolha que forem 

empregues. 

 
 

Audiências e consumos 
(100%) 

 
A ponderação é distribuída pelos 
elementos de recolha que forem 

empregues. 

 
 
 
 
 

 
Trabalho Individual 

Autonomia 
Responsabilidade 
Comunicação 
Relacionamento Interpessoal 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento Interpessoal 
Pensamento Crítico e pensamento criativo 
Linguagens e textos 

 
Trabalho de Grupo/Pares 

Conhecimento 
Cooperação 
Responsabilidade 
Relacionamento Interpessoal 

Linguagens e textos 
Saber científico e tecnológico 
Informação e Comunicação 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

 
Apresentação Oral 

Conhecimento 
Organização 
Comunicação  
Pensamento Crítico 

Pensamento Crítico e pensamento criativo 
Linguagens e textos 
Saber científico e tecnológico 
Informação e Comunicação 

 
Debate 

Conhecimento 
Argumentação 
Relacionamento Interpessoal 
Comunicação 

Pensamento Crítico e pensamento criativo 
Linguagens e textos 
Saber científico e tecnológico 
Informação e Comunicação 

 
Trabalho de Pesquisa 

Conhecimento 
Organização  
Responsabilidade 
Rigor 

Linguagens e textos 
Saber científico e tecnológico 
Informação e Comunicação 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 



 
 

9.º ano….E agora? 
(100%) 

 
A ponderação é distribuída pelos 

elementos de recolha que forem 

empregues. 

 

 

 
Produção Escrita 

Género/forma textual 
Tema/pertinência 
Organização/ Coesão textuais 
Ortografia 
Morfologia 
Sintaxe 
Pontuação 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Pensamento Crítico e pensamento criativo 
Linguagens e textos 
Saber científico e tecnológico 
 

 

Nota: Em todos os períodos, na ponderação atribuída a cada tema, será incluída a participação em projetos extra que possam surgir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


