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ANO LECTIVO   DE 2005/2006 

 
     Os critérios de avaliação organizam-se em torno das competências nucleares 
consideradas no programa (cognitivas e socio-afectivas) . 
     De entre as competências cognitivas, foi definida a seguinte escala de prioridades: 
 a) leitura/compreensão escrita e expressão escrita; b) funcionamento da lìngua;  
c) compreensão e expressão oral. 
     Na avaliação global do aluno as competências cognitivas abrangem 85%. 
    Principais aspectos considerados nas diferentes competências cognitivas: 
a) Leitura/compreensão escrita e expressão escrita:  
    - produzir textos de várias tipologias, tendo em atenção a continuidade, a progressão,           
     a coesão e a coerência; 
    - redigir textos com finalidades diversas e destinatários variados; 
    - expressar ideias, vivências e factos de forma estruturada e fundamentada; 
    - utilizar estratégias de leitura adequadas; 
    - captar o sentido e interpretar textos escritos; 
    - manifestar preferências na selecção de leitura e expressar opiniões e gostos sobre   
      textos lidos;  
    - respeitar as regras estabelecidas no contrato de leitura.  
 
b) Funcionamento da Língua: 
    - identificar marcas linguísticas e distintos usos de língua; 
    - reflectir sobre as regras de funcionamento da língua e dominar conhecimentos 
      básicos de morfologia, sintaxe e semântica, bem como regras de ortografia,  
      pontuação e acentuação. 
    - utilizar conscientemente os conhecimentos adquiridos sobre a língua para uma 
      melhor compreensão dos textos e aperfeiçoamento da expressão escrita. 
 
c) Compreensão/expressão oral: 
    - captar as ideias essenciais e as intenções de textos orais de diferentes tipos; 
    - produzir textos orais de diferentes tipos; 
    - fazer a leitura expressiva de textos; 
    - participar nos trabalhos ( debate, trabalhos de grupo, exposições orais) respeitando  
      as normas estabelecidas.   
   
Instrumentos de avaliação: 
    - trabalhos escritos realizados na aula: testes globais e/ou parcelares, fichas de 
      gramática, oficina de escrita, dossier/port-folium; 
    - apresentação de trabalhos de investigação/pesquisa, trabalhos de casa; 
    - apresentação e intervenções orais. 
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NOTA: considerando a especificidade de cada turma e os diferentes   
             conteúdos/competências a avaliar, cada professor definirá com a sua turma a 
             tipologia e duração dos instrumentos de avaliação a utilizar. Os professores    
             deverão especificar mais detalhadamente os critérios de avaliação a aplicar em 
             cada período no projecto curricular da turma. 
 
 
 
Competências socio-afectivas: 15% 
 
- assiduidade e pontualidade; 
- cumprimento das tarefas propostas no prazo estabelecido;  
- estudo regular e empenho no trabalho solicitado; 
- respeito e cumprimento das regras de bom funcionamento da sala de aula; 
- procura de superação das falhas e dificuldades diagnosticadas. 


