AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO – PORTUGUÊS / 8.º ANO – ANO LETIVO 2021-2022
D
O
M

ÁREAS DE COMPETÊNCIA

ORGANIZADOR
DOMÍNIO

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

DESCRITORES DE DESEMPENHO

%

Comunicador
(A, B, D, E, H)

- No 8.º ano de escolaridade, a aula de Português estará orientada para o desenvolvimento de comA – Linguagem
e textos
B – Informação
e Comunicação
C – Raciocínio e
Resolução de
Problemas

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES

D – Pensamento Crítico e
Pensamento
Criativo

Oralidade
(compreensão /
Expressão)
Leitura

Educação
Literária

E – Relacionamento Interpessoal
F – Desenvolvimento Pessoal
e Autonomia
G – Bem-estar,
Saúde e Ambiente

Escrita

Gramática

H – Sensibilidade Estética e
Artística
I – Saber Científico, Técnico e
Tecnológico
J – Consciência
e Domínio do
Corpo

Atitudes

petências por domínios:
−com base em textos/discursos de géneros adequados a propósitos comunicativos, evidenciar competências como: compreender, explicar sentidos figurados e contextuais com base em inferências,
expor, informar, narrar, descrever, sintetizar, expressar sentimentos e persuadir;

Exercícios de
escuta ativa;

Produções
− denotar a competência da leitura centrada predominantemente em (auto)biografia, cartas, diário, orais;
memórias; reportagem, comentário; texto de opinião.
Grelhas de
− revelar aquisição de conhecimento relativos a aspetos formais específicos do texto narrativo, poé- observação
tico e do texto dramático, com progressiva autonomia no hábito de leitura de obras literárias e de direta;
apreciação estética;
Resolução de
− evidenciar competência de escrita que inclua obrigatoriamente saber escrever resumos, sínteses, fichas de tratextos elaborados para exposição de conhecimentos e ideias, para partilha de opinião, narrativas, bi- balho;
ografias, guiões de entrevista e comentários;
Questões
− denotar competência gramatical por meio de um progressivo conhecimento sobre aspetos básicos aula;
de diversos planos (fonológico, morfológico, das classes de palavras, sintático, semântico e textualdiscursivo).
Resolução de
testes;
Na avaliação deste domínio, são consideradas as competências nas seguintes áreas: desenvolvimento pessoal e autonomia; participação; cumprimento das tarefas; relacionamento interpessoal; interação com os colegas; interação com os professores.

Conhecedor/Sabedor
Informado
(A, B, G, I, J)

Sistematizador/
Organizador
(A, B, C, I, J)
90%
Leitor
(A, B, C, D, F,H,I)

Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)
Criativo
(A, C, D, J)
Participativo /colaborador
(B, C, D,E,F )
Crítico / analítico
(A, B, C, D,G)
Autónomo
(C,D,E,F,G,I,J)

Peso a atribuir a cada domínio
Oralidade
(Compreensão e
Expressão)
20%

Educação Literária
Leitura

Escrita

Gramática

30%

20%

20%

DESCRITORES DO PA

Cuidador de si e do
outro
(B,E,F,G)

Atitudes
10%

10%

A avaliação tem um caráter sistemático, contínuo e formativo, existindo momentos formais de avaliação.
A classificação atribuída no final de cada período resulta da média ponderada de todos os elementos de avaliação.
Critérios de avaliação definidos com base no decreto-lei 55/2018; despacho 226 - A/2018 e despacho 8476/2018.
Critérios aprovados em reunião de grupo a 09 de setembro e em reunião de Conselho Pedagógico a 6 de outubro.

Cuidador de si e do
outro
Respeitador da diferença
Respeitador do outro
Responsável
Cooperante

