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                  Agrupamento de Escolas de Cascais 
                                  170732 
                   Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA - 2º/3º CICLOS e Sec. 
 
 

DOMÍNIO PARÂMETROS INSTRUMENTOS / DOMINIOS PONDERAÇÃO 

Atitudes e 

Valores 

Cumprimento 

de normas 

Respeita colegas e 

professores 

Grelhas de observação de 

aula 

5 

20 

Respeita as regras 

da aula 

Interesse e 

empenho pela 

disciplina 

Participação na 

aula 
5 

Empenho e 

Responsabilidade 
5 

Trabalhos para 

casa 
5 

Conhecimentos/ 

Domínios 

. Oralidade 

. Leitura 

. Interação/Produção Oral 

. Interação/ Produção Escrita 

. Léxico e morfossintaxe 

Teste Sumativo 30 

80 

Oralidade  20 

Produção escrita 10  

Minifichas 10 

Leitura 10 

*Tendo como referência as Aprendizagens Essenciais de PLNM, as Orientações Programáticas de PLNM e o 
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR), o aluno deve: 

 

Conhecer, compreender e usar apropriadamente o português padrão (adquirindo métodos e técnicas 
de trabalho, utilizando e desenvolvendo processos de pesquisa, de registo e tratamento da 
informação): 

• ler e compreender textos escritos, incluindo textos literários e não literários de vários tipos; 

• revelar autonomia na escrita de textos criativos e/ou sujeitos a técnicas e modelos diversificados. 

• compreender textos orais de vários tipos; 

• usar uma expressão oral fluente, correta e adequada a diversas situações de comunicação; 

• explicitar, aplicar e sistematizar os aspetos fundamentais da gramática do Português. 

 

Nota: As atividades desenvolvidas no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) serão integradas na 
avaliação. 

   
 
 
 
 

Em cada momento de avaliação a classificação final será feita de acordo com a seguinte 
fórmula: 
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Classificação final do período 

1º Período 2º Período 3º Período 

 [Mtx0,3]+[Mox0,2]+[Mpex0,1] + [Mfx0,1] + [Mlx0,1] + [AVx0,2]+ [AV x 0,2] 

 

Legenda:  

Mt – Média de todos os testes realizados  

Mo – Média de todos os testes de oralidade  

AV – Atitudes e valores  

Mpe – Média de todos os elementos de produção escrita 

Mf - Média de todos as minifichas 

Ml – Média de todos os elementos de leitura 
 

 

NÍVEIS DE AVALIAÇÃO 

Os registos de classificação dos testes devem ser apresentados quantitativamente, em percentagem, de 
acordo com os Critérios Gerais de avaliação do Agrupamento, de acordo com a seguinte tabela: 

 

Fraco 0 - 19%  

Não Satisfaz 20 - 49%  

Satisfaz Pouco 50 – 54% 

Satisfaz 55 - 69%  

Satisfaz Bem 70 - 89%  

Satisfaz Muito Bem 90 - 100%  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tomei conhecimento dos critérios de avaliação da disciplina de Português Língua Não Materna: 
 
O aluno:      /   /2018  
 
O Encarregado de Educação:     /  /2018
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