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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS (3.º ano/ 1.º ciclo) 2020-2021 

 

Domínios/ 

Conteúdos Competências demonstradas 
 

Ponderação 
 

Instrumentos de 
avaliação 

 
 
 
 

Oralidade 

Compreensão  
• Interpretar o essencial de discursos orais sobre temas conhecidos. 
• Identificar, organizar e registar informação relevante em função dos 
objetivos de escuta. 
• Fazer inferências, esclarece dúvidas, identifica diferentes 
intencionalidades comunicativas.  

Expressão 
• Utilizar padrões de entoação e ritmo adequados na formulação de 
perguntas, de afirmações e de pedidos.  
• Pedir a palavra e falar na sua vez de forma clara e audível, com uma 
articulação correta e natural das palavras. 
Exprimir opinião partilhando ideias e sentimentos. 

 

 

10% 

 
 

 Testes escritos 

 Registos do trabalho 

prático realizado na sala 

de aula e/ou noutros 

contextos de 

aprendizagem 

 Intervenções orais e 

escritas 

 Grelhas de observação 

 Escalas de avaliação 

sistemática da leitura e 

escrita 

 Fichas de compreensão 

do oral e escrita 

 Fichas de trabalho 

diversificadas 

 Registos do trabalho 

 
 
 
 

Leitura e Escrita 

Leitura 
• Ler textos com características narrativas e descritivas, associados a 
diferentes finalidades.  
• Distinguir nos textos características da notícia, da carta, do convite e da 
banda desenhada. 
• Ler textos com entoação e ritmo adequados.  
• Realizar leitura silenciosa e autónoma.  
• Mobilizar as suas experiências e saberes no processo de construção de 
sentidos do texto.  
• Identificar o tema e o assunto do texto ou de partes do texto.  
• Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do texto. 

Escrita 
• Indicar as diferentes possibilidades de representar graficamente os 
fonemas para as relações fonema – grafema e grafema – fonema mais 
frequentes.  
• Registar e organizar ideias na planificação de textos estruturados com 

 
 
 
 
 

40% 
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introdução, desenvolvimento e conclusão. 

• Redigir textos com utilização correta das formas de representação escrita. 
• Avaliar os próprios textos com consequente aperfeiçoamento. 
• Escrever textos de géneros variados, adequados a finalidades como 
narrar e informar, em diferentes suportes. 
• Exprimir opiniões e fundamenta-as.  
• Recriar pequenos textos em diferentes formas de expressão. 

cooperativo e interpares 

 Inquéritos 

 Projetos 

 Registos de autoavaliação  

 
 
 
 

Iniciação à Educação 
Literária 

•Manifestar ideias, emoções e apreciações geradas pela escuta ativa de 
obras literárias e textos da tradição popular.  
•Revelar curiosidade e emitir juízos valorativos face aos textos ouvidos.  
•Reconhecer rimas e outras repetições de sons em poemas, trava-línguas e 
em outros textos ouvidos.  
•Antecipar o (s) tema (s) com base em noções elementares de género, em 
elementos do paratexto e nos textos visuais.  
•Compreender textos narrativos e poemas.  
•Antecipar o desenvolvimento da história por meio de inferências 
reveladoras da compreensão de ideias, de eventos e de personagens.  
• Distinguir ficção de não ficção.  
• (Re) contar histórias.  
•Dizer, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poemas 
memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos gestos, das pausas, da 
entoação e expressão facial. 

    
 
 
 
 

10% 
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Gramática 

 
 
 
 

 

• Distinguir sílaba tónica de átona e acento prosódico de acento gráfico.  
• Identificar a classe das palavras: determinante (possessivo e 
demonstrativo), quantificador numeral e advérbio (afirmação e negação).  
• Conjugar verbos regulares e irregulares no presente, no pretérito perfeito e 
no futuro do modo indicativo.  
• Utilizar apropriadamente os tempos verbais para exprimir anterioridade, 
posterioridade e simultaneidade.  
• Manipular diferentes processos para expressar noções de grau numa frase, 
tendo em conta os seus valores.  
• Reconhecer a frase a partir dos seus grupos constituintes (grupo nominal e 
grupo verbal) e das funções sintáticas centrais (sujeito e predicado).  
• Distinguir tipos de frase e o valor afirmativo ou negativo dos enunciados.  
• Recorrer de modo intencional e adequado a conectores diversificados, em 
textos orais e escritos. 
• Depreender o significado de palavras a partir da sua análise e a partir das 
múltiplas relações que podem estabelecer entre si. 
• Deduzir significados de palavras e/ou expressões que não correspondam 
ao sentido literal. 
• Conhecer a família de palavras como modo de organização do léxico. 
• Mobilizar adequadamente as regras de ortografia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

 

Relacionamento 
pessoal/desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

Interesse/ Empenhamento/ Sentido de responsabilidade/Sociabilidade 

  

Ser participativo, por iniciativa própria e de forma oportuna nas 
atividades;  

Revelar persistência e autonomia na realização das tarefas;   

Revelar capacidade de autonomia e autorregulação;  

Revelar capacidade de organização e hábitos de trabalho;  

Revelar um nível de concentração/atenção adequado à faixa etária;  

Expressar opiniões próprias e revelar sentido crítico; 

Ter sentido de justiça, espírito de solidariedade e de partilha; 

Cumprir as normas estabelecidas;  

Interagir adequadamente com o seu grupo de pares e adultos, em 
diversos ambientes de aprendizagem; 

Ser assíduo e pontual.  

 
 
 
 
 

20% 

Instrumentos de 
avaliação 

 
 

 Grelhas de observação 
para avaliação das 
atitudes;  

 Registos de observação 
natural e/ou resultante da 
interação com o professor 
e entre pares. 
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