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Oralidade Escrita Gramática Leitura Educação literária Cidadania 
Nível de 

desempenho 

Interpreta com rigor 

textos orais com 

diferentes graus de 

complexidade; 

Regista, retém e trata 

com muita correção a 

informação essencial de 

um texto oral; 

Participa assertiva e 

construtivamente em 

situações de interação 

discursiva; 

Produz textos sem 

incorreções, usando 

vocabulário e estruturas 

gramaticais muito 

diversificadas e 

recorrendo a 

mecanismos diversos de 

organização e de coesão 

Planifica com 

fluência a escrita de 

textos variados (Cf. 

Planificação); 

Escreve com muita 

correção e rigor 

diferentes tipologias 

de textos; 

Redige textos com 

muita coerência e 

correção linguística, 

respeitando o 

número de palavras 

solicitado; 

Revê os textos 

escritos, 

reformulando-os 

corretamente. 

 

Explicita com muita 

pertinência aspetos 

fundamentais da 

morfologia, da 

fonologia e da sintaxe 

do Português (Cf. 

Planificação); 

Conhece todas as 

classes e as subclasses 

de palavras previstas 

(Cf. Planificação); 

Analisa e estrutura 

com muita 

assertividade unidades 

sintáticas (Cf. 

Planificação); 

Reconhece com muito 

rigor propriedades das 

palavras e formas de 

organização do léxico 

Lê em voz alta, muito 

expressivamente, 

após preparação da 

leitura; 

Lê com fluência e 

reconhece com rigor 

diferentes tipologias 

de texto (Cf. 

Planificação); 

Interpreta textos de 

diferentes tipos e 

graus de 

complexidade (Cf. 

Planificação) com 

muita propriedade; 

Utiliza muito 

fluentemente 

procedimentos 

adequados ao 

registo, à organização 

Lê e interpreta muito 

fluentemente os textos 

literários (Cf. 

Planificação); 

Reconhece a presença 

de todos os elementos 

de valor estético no 

texto literário (Cf. 

Planificação); 

Exprime 

espontaneamente e com 

muita facilidade opinião 

sobre textos literários; 

Comenta com muita 

correção textos 

literários, por escrito e 

oralmente; 

Lê três obras do plano 

de leitura; 

Relaciona muito 

Cumpre todas as 

tarefas propostas; 

Respeita todos os 

prazos e datas; 

Utiliza as TIC em 

contexto de 

trabalho com muita 

destreza e correção; 

Respeita o outro; 

Revela total 

disponibilidade e 

gosto para a 

aprendizagem; 

Cumpre totalmente 

o estipulado no RI.  
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discursiva, respeitando o 

tempo previsto (Cf. 

Planificação). 

 (Cf. Planificação); 

Reconhece, muito 

facilmente, aspetos 

sincrónicos e 

diacrónicos do 

Português (Cf. 

Planificação 9º ano). 

e ao tratamento da 

informação. 

corretamente as obras 

literárias com o contexto 

histórico, social e 

cultural em que estão 

inseridas; 

Lê e escreve com prazer 

e com criatividade. 
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Oralidade Escrita Gramática Leitura Educação literária Cidadania 
Nível de 

desempenho 

Interpreta, com erros que 

não impedem a 

compreensão do essencial, 

textos orais com diferentes 

graus de complexidade; 

Regista, retém e trata com 

correção a informação 

essencial de um texto oral; 

Participa com oportunidade 

e construtivamente em 

situações de interação 

discursiva; 

Produz textos orais  com 

algumas incorreções que 

não impedem a 

comunicação, usando 

vocabulário e estruturas 

gramaticais pouco 

diversificadas e recorrendo 

a mecanismos de 

organização e de coesão 

Planifica com alguma 

fluência a escrita de 

textos variados (Cf. 

Planificação); 

Escreve, com poucos 

erros, diferentes 

tipologias de textos; 

Redige textos com 

alguma coerência e 

correção linguística, 

respeitando o 

número de palavras 

solicitado; 

Revê os textos 

escritos, 

reformulando-os 

quase corretamente. 

 

 

Explicita, com alguma 

pertinência, aspetos 

fundamentais da 

morfologia, fonologia e 

sintaxe do Português  

(Cf. Planificação); 

Conhece praticamente 

todas as classes e as 

subclasses de palavras 

previstas (Cf. 

Planificação); 

Analisa e estrutura 

unidades sintáticas 

com alguma 

assertividade (Cf. 

Planificação); 

Reconhece com rigor 

propriedades das 

palavras e formas de 

organização do léxico 

(Cf. Planificação); 

Lê em voz alta, 

expressivamente, 

após preparação da 

leitura; 

Lê com fluência e 

reconhece com algum 

rigor diferentes 

tipologias de texto 

(Cf. Planificação); 

Interpreta textos de 

diferentes categorias 

e géneros (Cf. 

Planificação) com 

alguma propriedade; 

Utiliza, com alguma 

fluência, 

procedimentos 

adequados ao 

registo, à organização 

e ao tratamento da 

Lê e interpreta com 

fluência os textos 

literários (Cf. 

Planificação); 

Reconhece a presença 

de um grande número 

de elementos de valor 

estético no texto 

literário (Cf. 

Planificação); 

Exprime 

espontaneamente e com 

moderada facilidade 

opinião sobre textos 

literários; 

Comenta com correção 

textos literários, por 

escrito e oralmente; 

Lê duas obras do plano 

de leitura; 

Cumpre a 

maioria das 

tarefas 

propostas. 

Respeita a 

maioria dos 

prazos e datas. 

Utiliza as TIC em 

contexto de 

trabalho com 

destreza e 

correção; 

Respeita o outro; 

Revela muita 

disponibilidade 

para a 

aprendizagem. 

Cumpre quase 

totalmente o 

estipulado no RI. 

 

 

 

 

4 
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discursiva repetitivos, 

respeitando o tempo 

previsto (Cf. Planificação). 

Reconhece, facilmente, 

aspetos sincrónicos e 

diacrónicos do 

Português (Cf. 

Planificação 9º ano). 

informação. 

 

Relaciona corretamente 

as obras literárias com o 

contexto histórico, social 

e cultural em que estão 

inseridas; 

Lê e escreve com prazer 

e com criatividade. 
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Oralidade Escrita Gramática Leitura Educação literária Cidadania 
Nível de 

desempenho 

Interpreta, com erros que 

prejudicam a 

compreensão do 

essencial, textos orais 

com diferentes graus de 

complexidade; 

Regista, retém e trata 

com ajuda e apoio a 

informação essencial de 

um texto oral; 

Participa com alguma 

oportunidade e 

pertinência em situações 

de interação discursiva; 

Produz textos com 

incorreções que impedem 

por vezes a comunicação, 

usando vocabulário e 

estruturas gramaticais 

pouco diversificadas e 

recorrendo a mecanismos 

Planifica com 

dificuldade a escrita 

de textos variados; 

Escreve com pouca 

correção textos de 

diferentes géneros 

tipologias e 

finalidades (Cf. 

Planificação); 

Redige textos com 

pouca coerência e 

correção linguística, 

respeitando o 

número de palavras 

solicitado; 

Revê os textos 

escritos, 

reformulando-os 

com pouca 

correção. 

Explicita apenas 

alguns aspetos 

fundamentais da 

morfologia, da 

fonologia e da 

sintaxe do Português 

(Cf. Planificação); 

Conhece apenas 

algumas classes e as 

subclasses de 

palavras (Cf. 

Planificação); 

Analisa e estrutura 

unidades sintáticas 

com erros (Cf. 

Planificação). 

Reconhece apenas 

algumas 

propriedades das 

palavras e formas de 

organização do 

Lê em voz alta, pouco 

expressivamente, 

após preparação da 

leitura; 

Lê e reconhece, com 

embaraço, diferentes 

tipologias de texto 

(Cf. Planificação); 

Interpreta textos de 

diferentes categorias 

e géneros (Cf. 

Planificação) com 

pouca propriedade; 

Utiliza, com pouca 

fluência, 

procedimentos 

adequados ao 

registo, à organização 

e ao tratamento da 

informação. 

Lê e interpreta, com 

embaraço os textos 

literários (Cf. 

Planificação); 

Reconhece apenas a 

presença de alguns 

elementos de valor 

estético no texto 

literário (Cf. 

Planificação); 

Exprime, quando 

solicitado e com 

embaraço, a sua 

opinião sobre textos 

literários; 

Comenta, com pouca 

correção, textos 

literários, por escrito e 

oralmente; 

Lê duas obras do plano 

Cumpre pelo menos 

metade das tarefas 

propostas; 

Respeita apenas alguns 

prazos e datas; 

Utiliza as TIC em 

contexto de trabalho 

com algum embaraço; 

Nem sempre respeita o 

outro; 

Revela alguma 

disponibilidade para a 

aprendizagem; 

Nem sempre cumpre o 

estipulado no RI. 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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de organização e de 

coesão discursiva 

repetitivos, respeitando o 

tempo previsto (Cf. 

Planificação). 

 léxico (Cf. 

Planificação); 

Reconhece apenas 

alguns aspetos 

sincrónicos e 

diacrónicos do 

Português (Cf. 

Planificação 9º ano). 

 

 de leitura; 

Relaciona, com pouca 

correção,  as obras 

literárias com o 

contexto histórico, 

social e cultural em que 

estão inseridas; 

Lê e escreve com 

pouco prazer e com 

pouca criatividade. 
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Oralidade Escrita Gramática Leitura Educação literária Cidadania 
Nível de 

desempenho 

Não interpreta textos 

orais com diferentes 

graus de complexidade; 

Regista, mas não retém e 

não trata a informação 

essencial de um texto 

oral; 

Participa sem 

oportunidade em 

situações de interação 

discursiva; 

Produz textos orais com 

incorreções que impedem 

a comunicação, sem 

diversificar o vocabulário 

e as estruturas 

gramaticais e sem 

recorrer a mecanismos de 

organização e de coesão, 

não respeitando o tempo 

Planifica, raramente, a 

escrita de textos 

variados; 

Escreve, com muitos 

erros de sintaxe, 

ortografia e coesão, 

textos de diferentes 

géneros e finalidades, 

(Cf. Planificação); 

Redige textos com 

muitos erros de 

coerência e correção 

linguística, não 

respeitando o número 

de palavras solicitado; 

Não revê os textos 

escritos, nem os 

reformula de acordo 

com a orientação do 

docente. 

Não reconhece nem 

explicita aspetos 

fundamentais da 

morfologia, da 

fonologia e da sintaxe 

do Português (Cf. 

Planificação); 

Não conhece as 

classes e as 

subclasses de 

palavras previstas no 

Programa; 

Não analisa e 

estrutura unidades 

sintáticas; 

Não reconhece 

propriedades das 

palavras e formas de 

organização do léxico 

(Cf. Planificação); 

Lê em voz alta, sem 

expressividade, após 

preparação da leitura; 

Lê com muito 

embaraço e não 

reconhece as 

diferentes tipologias 

de texto (Cf. 

Planificação); 

Interpreta 

incorretamente e com 

muita dificuldade 

textos de diferentes 

categorias e géneros; 

Utiliza, raramente, 

procedimentos 

adequados ao registo 

e ao tratamento da 

informação. 

 

Lê mas não interpreta 

os textos literários 

(Cf. Planificação); 

Não reconhece a 

presença de 

elementos de valor 

estético no texto 

literário Cf. 

Planificação) ; 

Não exprime a sua 

opinião sobre textos 

literários; 

Não comenta textos 

literários, por escrito; 

Lê uma obra do plano 

de leitura; 

Não relaciona as 

obras literárias com o 

contexto histórico, 

social e cultural em 

Cumpre menos de 

metade das tarefas 

propostas; 

Não respeita 

prazos nem datas; 

Utiliza raramente 

as TIC em 

diferentes 

situações 

Desrespeita, 

frequentemente, o 

outro; 

Revela 

desinteresse pela 

aprendizagem. 

Desrespeita o 

estipulado no RI. 

 

 

 

 

 

2 
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previsto (Cf. Planificação). 

 

 
Não reconhece 

aspetos sincrónicos e 

diacrónicos do 

Português (Cf. 

Planificação 9º ano). 

que estão inseridas; 

Não lê nem escreve 

por prazer. 
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Oralidade Escrita Gramática Leitura Educação literária Cidadania 
Nível de 

desempenho 

O aluno de perfil nível um (1) é aquele que tem um baixo nível de assiduidade e/ou um desempenho praticamente nulo, que não permite a recolha de 

elementos de avaliação que possam fundamentar a atribuição de um nível superior. 1 

 

 

 


