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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS           Ensino Profissional              2021-2022 
_________________________________________________________________________________ 

 

Os critérios de avaliação, assentes em perfis de aprendizagens, previstos no n.º 2 do artigo 20.º da Portaria  

n.º 226-A/2018, de 7 de agosto, foram elaborados de acordo com as respetivas Aprendizagens Essenciais para o 

Ensino Profissional (AE) em articulação com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA). 

Relativamente ao PA, é de referir que as áreas de competências (ACPA) consideradas são as que se apresentam no 

recurso referenciado pela seguinte ligação: 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos 

 

AVALIAÇÃO: Conhecimentos, capacidades e atitudes.  
 

 

DOMÍNIOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Oralidade (CO = 60; EO = 140) 

Leitura 

Escrita 

Educação literária 

Gramática 

 

• Testes de compreensão oral, exposições sobre temas, debates  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Testes escritos1 

• Outras produções escritas, como síntese, apreciação crítica, texto expositivo 

e texto de opinião 

• Fichas de leitura, educação literária, gramática 

• Questões de aula 

• Fichas de trabalho 

1 Em cada módulo, o teste poderá ser realizado, por domínios, ao longo do módulo e não num único momento.  
 

MODALIDADES DE AVALIAÇÃO INTERNA (Despacho nº 5908/2017, Capítulo II, Secção III, Artigo 22.º) 
 

FORMALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO FINAL  

Para efeitos de juízo global sobre as aprendizagens do(a) aluno(a), conducente à formalização da avaliação 

sumativa, o docente analisa o desempenho de cada aluno(a) e enquadra-o num dos perfis de aprendizagens em 

cada um dos domínios de competências. 

PERFIS DE APRENDIZAGEM 

Muito Bom 

18-20 
Apresenta desempenho Muito Bom em pelo menos três competências e 
Bom em duas competências.   

Bom 

14-17 
Apresenta desempenho Bom em pelo menos três competências e 
Suficiente em duas competências.   

Suficiente 

10-13 
Apresenta desempenho Suficiente em pelo menos três competências. O 
aluno não pode ter nenhum desempenho Muito Insuficiente. 

Insuficiente 

6-9 
Apresenta desempenho Insuficiente em pelo menos três ou mais 
competências. 

M.Insuficiente 

0-5 
Apresenta desempenho Muito Insuficiente em pelo menos três 
competências. 

 

Notas:  
1. As cinco áreas de competência do Português têm o mesmo valor para a classificação final de cada módulo. 
2. Ao(À) aluno(a) será dada a oportunidade de alcançar/recuperar as AE não adquiridas/consolidadas através de atividades 

de recuperação. 
3. A classificação final do aluno reflete a sua progressão na aprendizagem tendo em conta a sua evolução ao longo de cada 

módulo. 

4. A atribuição da classificação em cada intervalo da escala em vigor, quanto à maior ou menor pontuação, prende-se com 

fatores de qualidade de desempenho do aluno.  O valor mais próximo ou mais longe da referência superior em cada 

intervalo, é aferido pelos professores que lecionam o mesmo ano de escolaridade. 

5. No caso do aluno se encontrar em regime de E@D (pelos motivos inerentes devidamente documentados), o mesmo deve 
cumprir com o dever de consulta da plataforma TEAMS, e eventualmente email institucional; deve evidenciar 
autonomia e responsabilidade; o não cumprimento das tarefas propostas condicionará a avaliação nos vários domínios. 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos
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1. ORALIDADE 

Expressão – Corresponde ao/ à: 

 -  Desenvolvimento temático (Coerência e coesão do discurso) / conhecimento do tema  

 - Propriedade e riqueza vocabular 

 -  Fluência/criatividade 

 -  Cumprimento de critérios 

  

Compreensão – compreensão do texto oral. 

Parâmetros e Descritores de desempenho 

EXPRESSÃO 

Desenvolvimento temático (coerência e coesão) / conhecimento do tema: 

Muito Bom – Faz uma apresentação com introdução, desenvolvimento e conclusão, informação relevante sobre o 

objeto em análise, discurso claro e coerente, recorrendo a mecanismos de coesão eficazes e revelando domínio 

das estruturas gramaticais. 

Bom - Falha um dos descritores supramencionados. 

Suficiente - Faz uma apresentação com introdução, desenvolvimento e conclusão com imprecisões, a informação 

nem sempre é muito relevante, não mostrando muito conhecimento sobre o objeto em análise e o discurso nem 

sempre é totalmente claro e coerente, nem sempre recorre a mecanismos de coesão eficazes e não revela um bom 

domínio das estruturas gramaticais 

Insuficiente - Falha um dos descritores supracitados. 

M.Insuficiente - Apresenta grandes lacunas ao nível de todos os aspetos supramencionados ou não faz a 

apresentação. 

 

Propriedade e riqueza vocabular: 

Muito Bom - Expressa-se com um leque alargado de recursos linguísticos, poucas repetições, boa adequação 

vocabular, usando regularmente conectores frásicos e interfrásicos e recorre a argumentos significativos. 

Bom - Falha um dos descritores supracitados 

Suficiente - Expressa-se com um leque pouco alargado de recursos linguísticos, bastantes repetições, satisfatória 

adequação vocabular usando com pouca regularidade conectores frásicos e interfrásicos e recorre a argumentos 

pouco significativos 

Insuficiente  - Falha um dos aspetos supracitados 

M.Insuficiente - Apresenta grandes lacunas ao nível de todos os aspetos supramencionados ou não faz a 

apresentação. 

Fluência: 

Muito Bom - Comunica com espontaneidade, com pausas pontuais para planificar o discurso que é audível e não 

recorre a bordões de linguagem 

Bom - Falha um dos aspetos supracitados 
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Suficiente  - Comunica com pouca espontaneidade, com bastantes pausas devido à dificuldade de planificar o 

discurso que é pouco audível e recorre a bordões de linguagem 

Insuficiente  - Falha um dos aspetos supracitados 

M.Insuficiente - Apresenta grandes lacunas ao nível de todos os aspetos supramencionados ou não faz a 

apresentação. 

Cumprimento de critérios: 

Muito Bom - Cumpre o prazo de entrega da planificação (uma semana antes da data da apresentação) bem como o 

seu conteúdo na íntegra. Cumpre também o tempo previsto para a apresentação (5’-7’) 

Bom  - Falha um dos aspetos supracitados 

Suficiente  - Entrega a planificação com algum atraso (2 dias), cumpre parcialmente o conteúdo e não cumpre o 

tempo previsto (3’-4’/8’-9’) 

Insuficiente   - Falha um dos aspetos supracitados 

M.Insuficiente - O desempenho do aluno fica muitíssimo aquém dos aspetos supracitados ou não faz a 

apresentação oral 

COMPREENSÃO  

Muito Bom - O aluno compreende o texto oral na íntegra 

Bom  - O aluno compreende a maior parte do texto oral 

Suficiente  - O aluno compreende uma parte do texto oral 

Insuficiente   - O aluno não compreende a maior parte do texto oral 

M.Insuficiente - O aluno não compreende a informação veiculada pelo texto oral ou entrega o teste em branco 

AVALIAÇÃO DA ORALIDADE - Após a apreciação do desempenho do aluno, enquadrado em cada um dos descritores 

acima caracterizados, define-se a avaliação desta competência – ORALIDADE, da seguinte maneira: 

MUITO BOM – MB em pelo menos quatro dos descritores, não se admitindo a apreciação S, I ou MI. 

BOM – MB ou B em pelo menos três dos descritores, admitindo-se S nos outros dois. 

SUFICIENTE – S em pelo menos 3 dos descritores. 

INSUFICIENTE – I em três descritores, admitindo-se nos outros dois um que possa ser MI. 

MUITO INSUFICIENTE – Não cumpre os critérios anteriores. 

 

2. LEITURA 

Leitura - Corresponde à apropriação do sentido do texto. 

Parâmetro e descritores de desempenho 

Apropriação e sentido do texto 

Muito Bom - O aluno apropria-se do sentido do texto na íntegra. 

Bom  - O aluno apropria-se da maior parte do sentido do texto. 

Suficiente  - O aluno apropria-se parcialmente do sentido do texto.  
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Insuficiente   - O aluno não se apropria da maior parte do sentido do texto.  

M.Insuficiente - O aluno não compreende o sentido do texto ou entrega o teste em branco. 

AVALIAÇÃO DA LEITURA - Após a apreciação do desempenho do aluno, a sua avaliação nesta competência – 

LEITURA corresponde à menção (MB, B, S, I ou MI) obtida num dos descritores. 

 

3. ESCRITA 

ESCRITA – Corresponde à produção de um texto de acordo com o Género/Formato Textual; Tema e Pertinência da 

Informação; Organização e Coesão Textuais e Correção linguística (erros de ortografia, acentuação, translineação e 

pontuação). 

Parâmetros e Descritores de desempenho 

A-Género/Formato Textual: 

Muito Bom - Escreve um texto de acordo com o género e o formato textual solicitado bem fundamentado 

assegurando: 

• a mobilização de argumentos e de exemplos diversificados e pertinentes; 

• a progressão da informação de forma coerente; 

• o recurso a um repertório lexical e a um registo de língua globalmente adequados ao desenvolvimento do tema, 

ainda que possam existir esporádicos afastamentos, justificados pela intencionalidade comunicativa 

Bom  - Escreve um texto de acordo com o género e o formato textual solicitado pouco fundamentado 

Suficiente - Escreve um texto de acordo com o género e o formato textual solicitado pouco fundamentado e 

apresentando algumas falhas, mas escreve um texto com eficácia argumentativa (tendo em conta a forma como o 

tema foi desenvolvido). 

Insuficiente   - Escreve um texto sem respeitar o género e o formato textual solicitado/ com desvios pouco 

significativos e escreve um texto com falhas pontuais nos aspetos relativos à eficácia argumentativa. OU 

Trata o tema proposto sem desvios, mas escreve um texto com falhas significativas nos aspetos relativos à eficácia 

argumentativa 

M.Insuficiente - Não respeita o género nem o formato textual e escreve um texto com reduzida eficácia 

argumentativa, mobilizando muito pouca informação pertinente. 

B-Tema e Pertinência da Informação: 

Muito Bom - Trata, sem desvios, a temática e escreve um texto com eficácia comunicativa. 

Bom  - Trata, sem desvios, a temática, mas escreve um texto com falhas pontuais nos aspetos relativos à eficácia 

comunicativa 

Suficiente  - Trata, com desvios, pouco significativos, a temática e escreve um texto com falhas pontuais nos 

aspetos relativos à eficácia comunicativa 

Insuficiente  - Trata, com desvios significativos, a temática e escreve um texto com pouca eficácia comunicativa, 

mobilizando muito pouca informação pertinente. 

M. Insuficiente - A totalidade da informação mobilizada não é pertinente e o texto tem grandes desvios temáticos 

C-Organização e Coesão Textuais: 
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Muito Bom - Escreve um texto bem estruturado, evidenciando um bom domínio dos mecanismos de coesão textual 

e revelando um bom domínio dos mecanismos de coesão textual, designadamente: 

• texto constituído por diferentes partes, devidamente proporcionadas e articuladas entre si de modo consistente; 

• marca, corretamente, os parágrafos; 

• utiliza, adequadamente, mecanismos de articulação interfrásica; 

• mantém, de forma sistemática, cadeias de referência através de substituições nominais e pronominais adequadas; 

• estabelece conexões adequadas entre coordenadas de enunciação (pessoa, tempo, espaço) ao longo do texto. 

Bom  - Escreve um texto globalmente bem organizado, em que evidencia um domínio dos mecanismos de coesão 

textual, mas em que apresenta falhas pontuais. 

Suficiente  - Escreve um texto satisfatoriamente organizado, em que evidencia um domínio suficiente dos 

mecanismos de coesão textual, apresentando algumas falhas 

Insuficiente   - Escreve um texto com uma organização pouco satisfatória, recorrendo a insuficientes mecanismos 

de coesão ou mobilizando-os de forma inadequada 

M. Insuficiente - Escreve um texto muito desorganizado sem recurso a mecanismos de coesão. 

Correção linguística (erros de ortografia, acentuação, translineação, pontuação e sintaxe)  
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AVALIAÇÃO DA ESCRITA: Após a apreciação do desempenho do aluno, enquadrado em cada um dos descritores 

acima caracterizados, define-se a avaliação desta competência – ESCRITA, da seguinte maneira: 

MUITO BOM – MB em três dos parâmetros não se admitindo S, I ou MI. 

BOM – MB ou B em 3 dos parâmetros admitindo-se um S. 

SUFICIENTE – Apresenta S em pelo menos dois parâmetros admitindo-se I nos restantes descritores. 

INSUFICIENTE – Apresenta I em 3 dos parâmetros. (acrescentar, ou não como está na oralidade…) 

MUITO INSUFICIENTE – não cumpre nenhum critério anterior. 
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4. EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

Educação literária - Corresponde à compreensão e interpretação de textos literários tendo em conta o conteúdo e 

Forma (Correção linguística) 

Parâmetros e descritores de desempenho 

 Conteúdo e forma: 

Muito Bom - O aluno consegue interpretar um texto na íntegra e expressa-se com correção linguística. 

Bom  - O aluno consegue interpretar a maior parte do texto e expressa-se com correção linguística apesar de 

alguns desvios. 

Suficiente  - O aluno interpreta o texto com algumas falhas tanto na interpretação como na correção linguística.  

Insuficiente  - O aluno não consegue interpretar   uma grande parte do texto e expressa-se com muitas falhas ao 

nível da correção linguística. 

M. Insuficiente - O aluno não consegue perceber o texto. 

Avaliação da educação literária: Após a apreciação do desempenho do aluno, a sua avaliação nesta competência – 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA, corresponde à menção (MB, B, S, I ou MI) obtida num dos descritores. 

5. GRAMÁTICA 

Gramática – corresponde ao conhecimento sobre funcionamento da língua. 

Parâmetros e descritores de desempenho Descritores 

Muito Bom - Conhecimento muito bom do funcionamento da língua.  

Bom - Conhecimento do funcionamento da língua com falhas pontuais. 

Suficiente - Conhecimento do funcionamento da língua com algumas falhas. 

Insuficiente - Conhecimento insuficiente sobre o funcionamento da língua, evidenciando falhas significativas. 

M.Insuficiente - Conhecimentos muito fraco sobre o funcionamento da língua. 

Avaliação da Gramática: Após a apreciação do desempenho do aluno, a sua avaliação nesta competência – 

GRAMÁTICA, corresponde à menção (MB, B, S, I ou MI) obtida num dos descritores. 

Notas:  

1 - As cinco áreas de competência do Português têm o mesmo valor para a classificação final em cada módulo 

da disciplina. 

2 – A todos os alunos será dada a oportunidade de recuperar, nos anos letivos subsequentes, os módulos em que 

obtiveram classificações inferiores a dez valores e, por isso, não concluídos, bem como de recuperar as faltas 

dadas em excesso. As turmas de 12º ano concluirão no ano 2021/2022 o seu percurso formativo, sendo dada 

oportunidade aos alunos de recuperarem eventuais módulos em atraso. 

      3 - A classificação final do aluno reflete a sua progressão na aprendizagem em cada módulo. 

 

 


