ESCOLA SECUNDÁRIA DO RESTELO
ANO LECTIVO 2011 / 2012
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA O 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO – LÍNGUA PORTUGUESA

APRENDER A CONHECER
APRENDER A FAZER

APRENDER A VIVER JUNTOS
APRENDER A SER

COMPREENSÃO
E PRODUÇÃO
ESCRITAS

MÉTODOS DE
ESTUDO E
TRABALHO

COMPREENSÃO
E PRODUÇÃO
ORAIS

ATITUDES E VALORES

60%

20%

10%

10%

Testes
sumativos

trabalho
na aula

trabalho
em casa

(nº e
qualidade)

(nº e
qualidade)

10%

10%

20% dos trabalhos
feitos- 2%
40% dos trabalhos
feitos- 4%
60% dos trabalhos
feitos- 6%
80% dos trabalhos
feitos- 8%
100% dos trabalhos
feitos- 10%

-fluência
-vocabulário
-compreensão
-correcção
-adequação aos
diferentes objectivos
comunicativos
-leitura
-debate
-descrição de
imagens
-resposta a
questionários de
compreensão e
interpretação oral
-apresentação oral

-assiduidade
-pontualidade
-material
-participação
-colaboração com os
colegas e o professor
-comportamento
2%-apreciação muito
negativa em todos os
parâmetros
4%-apreciação
negativa em
todos/maioria dos
parâmetros
6%-apreciação
negativa em 2
parâmetros
8%-apreciação
negativa em 1
parâmetro
10%-apreciação
positiva em todos os
parâmetros

Nível:
1- até 19%
2- de 20% a 49%
3- de 50% a 74%
4- de 75% a 89%
5- de 90% a 100%

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Compreender e produzir discursos orais
formais e públicos;
2.

Interagir

verbalmente

apropriada

em

de

situações

uma

forma

formais

e

institucionais;
3. Ser um leitor fluente e crítico;
No final do 3º Ciclo o aluno

4. Usar multifuncionalmente a escrita, com

deve:

correcção linguística e domínio das técnicas de
composição de vários tipos de texto;
5.

Explicitar

aspectos

fundamentais

da

estrutura e do uso da língua, através da
apropriação

de

metodologias

básicas

de

análise, e investir esse conhecimento na
mobilização das estratégias apropriadas à
compreensão e produção oral e escrita.

Para obter 3 deve:

Para obter 4 deve:

Para obter 5 deve:

. Falar a Língua Portuguesa
Portuguesa correctamente
de um modo
Geral

. Falar a Língua Portuguesa
Portuguesa correctamente

. Falar a Língua Portuguesa
muito correctamente

. Ler correctamente

. Ler correcta e fluentemente

. Ler muito correcta e
fluentemente

. Realizar as actividades
escritas da aula com
alguma correcção

. Realizar as actividades escritas
da aula com correcção

. Realizar as actividades
escritas da aula com muita
correcção

. Participar correctamente nas . Participar bem nas actividades
actividades propostas
propostas

. Participar muito bem nas
actividades propostas

. Fazer habitualmente o T.P.C. . Fazer sempre e bem o T.P.C.

. Fazer sempre e muito bem o
T.P.C.

. Manter o caderno diário
habitualmente organizado

. Manter o caderno diário
sempre muito bem organizado

. Manter sempre o caderno
diário organizado

. Obter Médio na maioria dos . Obter elevado na maioria dos
testes.
testes.

. Obter Elevado na maioria dos
testes.

 Factor de Ponderação do 2º Período: C2ºP =(3x1ºP) + (7x2º P) ÷ 10 ;
 Factor de Ponderação do 3º Período: C3ºP = (4x2ºP) + (6x3º P) ÷ 10.

