
 

  

 
 
 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA 
(Perfil do Aluno à Saída do Ensino Secundário) 

 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

Ponderação 
(%) 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  

Questionador  
(A, F, G, I, J)  

Sistematizador/ organizador  
(A, B, C, I, J)  

Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I)  

Criativo 
 (A, C, D, J)  

Responsável/ autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J) 

Respeitador da diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H) 

LEITURA 
E EDUCAÇÃO 

LITERÁRIA 

Identificar as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula, em resposta ao nome da 
letra; Ler palavras isoladas e pequenas frases com articulação o mais correta possível; 
Reconhecer rimas e outras repetições de sons em poemas, canções e em outros textos ouvidos. 

40% 

 
 
 
-Grelhas de Registo: 

- Assiduidade; 
- Pontualidade; 
- Participação; 
- Empenho e 
interesse; 
- Organização; 
- Comportamento;  
- Sentido de 
responsabilidade; 
- Sociabilidade. 
 

-Fichas de trabalho 
(individual; par; grupo); 

 
-Observação direta de 
tarefas realizadas dentro 
e fora da sala de aula. 

 

Escrita 

Compreensão escrita 
Compreender a ordem das palavras dadas para construir frases; Identificar vocabulário dos temas 
trabalhados em frases ou textos; Preencher textos lacunares em exercícios de leitura de palavras 
ou pequenas frases; Associar imagens com palavras; Ler palavras e frases com vocabulário 
conhecido; Compreender palavras e frases muito simples. 
Expressão escrita 
Completar esquemas de acordo com o vocabulário temático; Promover atividades que levem ao 
estudo da língua (escrita de palavras, ditados de palavras/frases); Utilizar palavras conhecidas; 
Legendar sequências de imagens e preencher espaços lacunares, em textos muito simples; 
Produzir/ordenar frases muito simples com vocabulário limitado. 

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

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  

Sistematizador/ organizador  
(A, B, C, I, J)  

Respeitador da diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H)  

Participativo/ colaborador  
(B, C, D, E, F)  

Criativo  
(A, C, D, J) 

Oralidade 

Compreensão oral 
Saber escutar para interagir com adequação ao contexto e a diversas finalidades 
(nomeadamente, reproduzir pequenas mensagens, cumprir instruções, responder a questões). 
Identificar informação essencial em textos orais sobre temas conhecidos; distinguir diferentes 
situações comunicativas (por exemplo, contar uma história, pedir/dar informações); Identificar 
ritmos e rima em gravações áudio e audiovisuais; Identificar palavras e expressões em pequenas 
histórias conhecidas; Compreender frases simples, articuladas de forma clara e pausada. 
Expressão oral 
Utilizar padrões de entoação e ritmo adequados na formulação de perguntas, de afirmações e de 
pedidos; Pedir a palavra e falar na sua vez de forma clara e audível, com uma articulação correta 
e natural das palavras; Exprimir opinião partilhando ideias e sentimentos; Conhecer‐se a si e ao 
outro; Desenvolver o conhecimento do seu mundo e do mundo do outro. 

Gramática Distinguir expressões / frases corretas de incorretas 

 
 
 

Atitudes e Valores 
(E; F; G) 

Responsabilidade 

Empenho 

Autonomia 

Relações 
interpessoais 

Cidadania 

Saúde e 
Segurança 

 
 

• Revela responsabilidade (assiduidade, pontualidade) 

• Mostra interesse e empenho na realização das tarefas/atividades (é participativo) 

• Revela autonomia na realização e gestão das tarefas 

• Identifica e reconhece situações e atitudes ajustadas 

• Respeita os outros e as regras estabelecidas 

• Coopera com outros/Trabalha em equipa 

• Cumpre regras de saúde e segurança /Conhece os cuidados a ter com o material 
 

 

 

 
 
 

60% 

               Áreas de Competência:  A. Linguagens e textos; B. Informação e comunicação; C. Raciocínio e resolução de problemas; D. Pensamento crítico e pensamento criativo; E. Relacionamento interpessoal; F. Desenvolvimento pessoal e  
                autonomia; G. Bem-estar, saúde e ambiente; H. Sensibilidade estética e artística; I. Saber científico, técnico e tecnológico; J. Consciência e domínio do corpo. 

 
                Programa de Mentorias: será atribuído um Diploma de Mentoria aos alunos mentores e uma bonificação de 5 pontos na(s) disciplina(s) envolvida(s).    

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Alunos abrangidos por Medidas Adicionais de Suporte à Aprendizagem e Inclusão  

Disciplina: Português (Ensino Secundário) |      11º ANO                      2021-2022 


