
 

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 2018-2019 

SSSuuubbbcccoooooorrrdddeeennnaaaçççãããooo   dddeee   PPPooorrrtttuuuggguuuêêêsss   
    

COMPONENTES E 
PARÂMETROS 

INDICADORES 

AVALIAÇÃO 

BÁSICO 
(0% - 100%) 

PROFISSIONAL 
(0 - 200) 

SECUNDÁRIO 
(0 - 200) 

ES
P

EC
ÍF

IC
A

 

Ler/Escrever 
Compreensão 
Escrita 

Ler/Ouvir/Falar 
Compreensão Oral 

Leitura 
Interação Oral 
Produção Oral 

Conteúdos 
Gramaticais e Não 
Gramaticais 

Fichas de Avaliação 
Fichas de Trabalho 
Fichas de Leitura 
Leitura 
Trabalhos Individuais 
Trabalhos de Grupo 
Apresentações Orais 
Interação Oral 
Oficina de Escrita 
Caderno diário/Portefólio 
… 

80% 
(a distribuir de 
acordo com a 

importância das 
atividades) 

160 pontos 
(a distribuir de 
acordo com a 

importância das 
atividades) 

180 pontos 
(a distribuir de 
acordo com a 

importância das 

atividades) 

TR
A

N
SV

ER
SA

L 

Educação para a 
Cidadania 

Responsabilidade 
 
Comportamento 
 
Participação 
 
Interação 

O aluno assume e cumpre os seus 
deveres e tarefas de aprendente. Adota 
posturas e atitudes que contribuem para 
o bom funcionamento das atividades 
letivas e não letivas. Participa de forma 
ordeira e respeita as regras de 
intervenção. Relaciona-se de forma 
respeitosa e educada com todos os 
membros da comunidade educativa. 

10% 20 pontos 10 pontos 

C. E. em Língua 
Portuguesa 

Compreensão Oral  
Compreensão 
Escrita 
  
Expressão Oral 
Expressão Escrita  

O aluno compreende claramente todos 
os enunciados, orais ou escritos, e 
decodifica diferentes tipos de texto. É 
capaz de se expressar com correção e 
propriedade sobre diferentes tópicos ou 
assuntos, revelando domínio do léxico e 
funcionamento da língua portuguesa. 

7% 15 pontos 7 pontos 

Utlização das TIC 

Suite Office  
 
Internet 
 
Pesquisa 
 
Plataformas 
 

O aluno utiliza adequadamente e em 
diferentes situações processadores de 
texto, folhas de cálculo e apresentações. 
Faz uma utilização segura, criteriosa e 
educativa da Internet. Revela capacidade 
de pesquisa destrinçando informação 
essencial e sítios da internet fidedignos. 
Utiliza diferentes plataformas e suportes 
e constitui a aprendizagem eletrónica 
como um valor acrescentado para a sua 
educação e formação. 

3% 5 pontos 3 pontos 

TOTAL 100% 200 pontos 200 pontos 
  

Melgaço, 04 de setembro de 2017 
  

 A Subcoordenadora de Português, 
  

 _____________________________________________________________________  

 (Idalina Fernandes)  


