
 
 

 

Critérios de Avaliação – Português – 9º ano 

              

 

Conhecimentos e capacidades 90% 

 

Atitudes 10% 

 

Oralidade Compreensão do oral / expressão oral 

Exposição sobre textos lidos/ ouvidos; imagens ou fil-

mes 

Exercícios de compreensão oral 

 

Leitura e Educação literária 

Leitura seletiva 

Leitura analítica e crítica 

 

Escrita 

Produção de textos de vários géneros para apropriação/ 

aperfeiçoamento de técnicas e correção linguística  

 

Gramática 

Exercícios de aplicação e consolidação de conhecimentos 
 

20% 

 

Responsabilidade:  

Ser assíduo e pontual;  

Cumprir as regras da sala de aula;  

Realizar as tarefas propostas. 

 

Autonomia:  

Empenhar-se na superação de dificuldades;  

Intervir de forma adequada e pertinente. 

 

Sociabilidade:  

Relacionar-se com os outros sem causar situações de conflito; 

Colaborar nas atividades da turma/grupo;  

Respeitar opiniões diversas. 

 2 momentos formais de avaliação 

 (leitura + educação literária + gramática + escrita) 
70% 

 
 

 

Indicadores de sucesso/insucesso 

 

Lê em voz alta com muitas dificuldades. 

Não compreende enunciados escritos nem orais. 

Exprime-se oralmente com bastante dificuldade. 

Não demonstra conhecimentos gramaticais. 

Não domina minimamente técnicas de construção de texto. 

Não cumpre as regras estabelecidas nem realiza as atividades propostas. 
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Lê em voz alta com pouca correção, sem ritmo nem expressividade. 

Não compreende a maior parte dos enunciados escrito nem orais. 

Exprime-se oralmente com incorreção.  

Demonstra poucos conhecimentos gramaticais. 

Não domina técnicas de construção de texto. 

Nem sempre respeita as regras estabelecidas e nem sempre realiza as atividades propostas. 
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Lê em voz alta com correção e ritmo, mas com pouca expressividade. 

Compreende enunciados escritos e orais. 

Exprime-se oralmente com alguma correção.  

Demonstra alguns conhecimentos gramaticais. 

Domina, com alguma facilidade, técnicas de construção de texto. 

Respeita as regras estabelecidas e empenha-se na realização das atividades propostas. 
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Lê em voz alta com correção, ritmo e expressividade. 

Compreende bem enunciados escritos e orais. 

Exprime-se oralmente com correção.  

Demonstra conhecimentos gramaticais. 

Domina, com bastante facilidade, técnicas de construção de texto. 

Respeita sempre as regras estabelecidas e empenha-se na realização das atividades propostas. 
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Lê em voz alta com correção, ritmo e muita expressividade. 

Compreende perfeitamente enunciados escritos e orais. 

Exprime-se oralmente com bastante correção.  

Demonstra bastantes conhecimentos  gramaticais. 

Domina perfeitamente técnicas de construção de texto. 

Respeita sempre as regras estabelecidas e empenha-se bastante na realização das atividades propostas. 
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