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Oralidade 

Interpretar textos orais de diferentes géneros.  

Registar e tratar a informação.  

Planificar intervenções orais.  

Participar oportuna e construtivamente em situações de 

interação oral.  

Produzir textos orais com correção e pertinência.  

Produzir textos orais de diferentes géneros e com diferentes 

finalidades. 

Dominar técnicas de recurso às TIC 

Testes de 
compreensão 
(5%) 
 
Participação 
espontânea/ 
direcionada 
(5%) 
 
Projeto de 
leitura / 
momentos 
formais de 
expressão oral 
(10%) 

20% 

Leitura 

Ler e interpretar textos de diferentes géneros e graus de 

complexidade.  

Utilizar procedimentos adequados ao registo e ao tratamento 

da informação.  

Ler para apreciar criticamente textos variados. 

Testes* 10% 

Educação  
Literária 

Ler e interpretar textos literários 

Apreciar textos literários 

Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos 

e culturais 

Testes* 40% 

Gramática 

Conhecer a origem e a evolução do português.  

Explicitar aspetos essenciais da sintaxe do português.  

Explicitar aspetos essenciais da lexicologia do português. 

Construir um conhecimento reflexivo sobre a estrutura e o uso 

do português. 

Reconhecer a forma como se constrói a textualidade.  

Reconhecer modalidades de reprodução ou de citação do 

discurso.  

Explicitar aspetos da semântica do português.  

Identificar aspetos da dimensão pragmática do discurso. 

Testes* 10% 

Escrita 

Planificar a escrita de textos.  

Escrever textos de diferentes géneros e finalidades.  

Redigir textos com coerência e correção linguística.  

Rever os textos escritos. 

Testes* 15% 



Atitudes 

Respeita colegas e professores. 

Cumpre as regras de sala de aula. 

Realiza as tarefas e respeita os prazos. 

Apresenta o material necessário para a aula. 

É pontual. 

Grelha de 
observação / 
registo 

5% 

 
 
* Os testes são elaborados com base numa matriz comum, contemplam os domínios da Leitura, Educação 
Literária, Escrita e Gramática e têm um peso de 75% na avaliação do aluno. 
 


