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Não Adquiriu Em aquisição Adquiriu 

 
 

Oralidade 
           (20%) 

 
 
 
 
✓ Uso do Conhecimento 
 
 
✓ Resolução de problemas 
 
 
✓ Comunicação 
 
 
✓ Interação 

 

 Revela dificuldades ao nível da 
expressão oral. Utiliza um vocabulário 
restrito e, por vezes, incorreto. 
 Apresenta dificuldades na 
compreensão, síntese e interpretação 
de textos orais. 

 Revela alguma facilidade ao nível da 
expressão oral. Utiliza algum 
vocabulário variado, embora com 
algumas imprecisões.  
 Apresenta alguma facilidade na 
compreensão, síntese e interpretação 
de textos orais. 

 Revela facilidade ao nível da expressão 
oral. Utiliza vocabulário variado, com 
poucas imprecisões.  
 
 Apresenta facilidade na compreensão, 
síntese e interpretação de textos orais. 

 Leitura e 
Educação Literária 

(35%) 

 Evidencia dificuldades ao nível da 
leitura, compreensão e interpretação 
de textos escritos.  
 Ainda não conhece nem distingue         
as características dos modos e géneros 
literários. 

 Evidencia alguma facilidade ao nível da 
leitura, compreensão e interpretação de 
textos escritos. 
 Conhece e distingue as características 
dos modos e géneros literários. 

 Evidencia facilidade ao nível da leitura, 
compreensão e interpretação de textos 
escritos. 
 Conhece e distingue, com facilidade, as 
características dos modos e géneros 
literários. 

Gramática 
(20%) 

 Revela um domínio insuficiente de 
conhecimentos, ao nível dos conteúdos 
e das regras gramaticais da língua. 

 Revela um domínio suficiente de 
conhecimentos, ao nível dos conteúdos 
e das regras gramaticais da língua. 

 Revela um bom domínio de 
conhecimentos, ao nível dos conteúdos 
e das regras gramaticais da língua. 

Escrita 
(25%) 

 Revela muitas dificuldades ao nível da 
escrita de textos, no que respeita ao 
tema/finalidade, coerência/coesão, 
sintaxe, pontuação e ortografia. 

 Revela alguma facilidade ao nível da 
escrita de textos, no que respeita ao 
tema/finalidade, coerência/coesão, 
sintaxe, pontuação e ortografia. 

 Revela facilidade ao nível da escrita de 
textos, no que respeita ao 
tema/finalidade, coerência/coesão, 
sintaxe, pontuação e ortografia. 

 


