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Perfil de aprendizagens específicas PORTARIA n.o223-A/2018, de 3 de agosto 

Disciplina:  Português                                                                Ciclo: 2.o  

 

Domínios de avaliação 
Ponderação dos 

domínios de 
avaliação 

Descritores 
Processo de recolha de informação 
(técnica de avaliação | tarefa de avaliação 
| instrumento de recolha de informação) 

ORALIDADE 15% 

- Escuta e compreende informação de textos orais de 
natureza diversa, identificando o assunto, o tema e a 
intenção comunicativa.   
Exprime-se com clareza, correção e naturalidade para 
expressar pontos de vista e opiniões e fazer a exposição 
oral de um tema.   
- Adequa o discurso às diferentes situações de  
comunicação. 

Técnica de avaliação: 
testagem/observação/análise 
 
Tarefas de avaliação: testes; 
apresentações orais individuais e em 
grupo; exposições orais de temas. 
 
Instrumentos de recolha de 
informação: grelhas de classificação; 
rubricas; listas de verificação. 

 

LEITURA 15% 

- Lê expressivamente os textos em voz alta, respeitando a 
pontuação e o ritmo.  
- Realiza diferentes leituras: em voz alta, silenciosa, 
autónoma, não contínua e de pesquisa.  
- Lê textos de diferentes géneros em suportes variados.  
- Localiza e seleciona informação num texto.  
- Relaciona informação e faz inferências. 
- Compreende instruções e explicações, respondendo a   
perguntas de interpretação.  
- Lê obras do projeto de leitura da turma, de leitura 
recreativa e no âmbito do PNL. 

Técnica de avaliação: 
testagem/observação/análise 
 
Tarefas de avaliação: testes; respostas 
orais a questionários; exposições orais 
e escritas acerca das leituras realizadas. 
 
Instrumentos de recolha de 
informação: grelhas de classificação; 
rubricas; listas de verificação. 

 

EDUCAÇÃO   
LITERÁRIA 

20% 

- Distingue corretamente diferentes tipos de texto e as suas 
mensagens.  
- Lê e interpreta textos literários e de carácter funcional.  
- Deduz sentidos implícitos partindo da leitura dos textos. 
- Utiliza diferentes materiais e recursos de consulta e de 
estudo, nomeadamente as TIC.  
- Identifica os recursos expressivos e explicita o seu valor.  
- Lê obras de leitura orientada. 

Técnica de avaliação: 
testagem/observação/análise 
 
Tarefas de avaliação: testes; respostas 
orais a questionários; exposições orais 
e escritas acerca das leituras realizadas. 
  
Instrumentos de recolha de 
informação: grelhas de classificação; 
listas de verificação. 
 

ESCRITA 20% 

- Redige textos variados, com correção morfossintática e 
ortográfica. 
- Respeita o tema / tipologia do texto propostos.  
- Utiliza corretamente os sinais de pontuação. 
 - Usa vocabulário variado e adequado ao tema / tipologia 
propostos.  
- Ordena e hierarquiza a informação, tendo em vista a 
continuidade de sentido, a progressão temática e a 
coerência global do texto.  
- Planifica e revê os textos.  
- Aplica corretamente conhecimentos das diferentes áreas 
do saber, incluindo as TIC. 
 - Respeita os princípios do trabalho intelectual quanto à 
identificação das fontes.  
- Usa recursos expressivos para enriquecer os textos. 

Técnica de avaliação: 
testagem/observação/análise 
 
Tarefas de avaliação: testes; redação 
de textos expositivos, argumentativos, 
narrativos, poéticos, dramáticos (curtos 
e extensos); respostas a questionários. 
 
Instrumentos de recolha de 
informação: grelhas de classificação; 
rubricas; listas de verificação. 

GRAMÁTICA 15% 
- Tendo em conta os conteúdos definidos no programa e 
nas aprendizagens essenciais, conhece e aplica as regras. 

Técnica de avaliação: 
testagem/observação/análise 
 
Tarefas de avaliação: testes; Exercícios 
interativos. 
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Domínios de avaliação 
Ponderação dos 

domínios de 
avaliação 

Descritores 
Processo de recolha de informação 
(técnica de avaliação | tarefa de avaliação 
| instrumento de recolha de informação) 

 Instrumentos de recolha de 
informação:  grelhas de classificação; 
rubricas; listas de verificação. 

Responsabilidade 10% 

Cumpre sempre o dever de pontualidade. 

 
Técnica de avaliação: 
observação/análise 
 
Instrumentos de recolha de 
informação:  
anedotários (registos de incidentes 
críticos); 
grelhas de observação; 
listas de verificação;  
escalas de classificação 
 
 

 

Traz diariamente o material indispensável à execução das 
atividades escolares.  

Mantém permanentemente registos das atividades letivas 
completos e corretos. 

Cumpre sempre o prazo estabelecido para a realização das 
tarefas escolares. 

Adota sempre comportamentos  
exemplares e respeita as regras de  
convivência social. 

Mostra sistematicamente persistência em superar as 
dificuldades e/ou em aprofundar as aprendizagens. 

Cooperação 5% 

Cumpre sempre o(a)s papéis/funções na aprendizagem 
cooperativa. 

Contribui sistematicamente com saberes, ideias e/ou 
opiniões. 

Mostra sempre capacidade para ouvir o outro. 

Argumenta sempre de forma educada. 

Evidencia permanentemente capacidade para ajudar o 
outro a compreender o conteúdo e/ou a tarefa. 

Mantém-se constantemente concentrado na tarefa a 
realizar. 
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