
	

1	
	

	

	

	
	

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: 1.º ciclo  Disciplina: Português  Ano:4.º  Curso: Regular 
 

Planificação Anual 

Período Domínios Conteúdos Programáticos/Aprendizagens Essenciais Tempos letivos 

1.º/2.º/3.º 

ORALIDADE: 
COMPREENSÃO E EXPRESSÃO ORAL 

1. Princípio da cortesia 
2. Informação essencial e acessória 
3. Registo de informação relevante 
4. Intencionalidade comunicativa 
5. Articulação, entoação e ritmo 
7. Planificação, produção e avaliação de textos orais 
8. Interação oral 
 

5880 minutos 
+ 

4620 minutos 
+ 

3780 minutos 

LEITURA 

1. Textos com diferentes características e diferentes finalidades 
2. Leitura silenciosa e autónoma 
3. Leitura com entoação e ritmo 
4. Tema, assunto do texto/partes do texto, ideias chave 
5. Opinião crítica 
 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

1.Obras literárias 
2. Narrativas, poemas e textos dramáticos 
3. Recursos expressivos do texto 
4. Inferências do tema a partir de ideias, eventos e personagens 
5. Expressão de ideias e sentimentos em opções de escolha 
6. Apresentação de obras literárias em público 
7. Projetos de leitura 
 

ESCRITA 

1. Planificação, textualização e revisão de textos individuais ou em grupo, 
2. Redação de diferentes tipos de textos com utilização correta da 
representação escrita 
3.Revisão e aperfeiçoamento do texto 
 

GRAMÁTICA 
1. Classe das palavras: determinante interrogativo, preposição e pronome 
pessoal, possessivo e demonstrativo 
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2.Verbos regulares e irregulares no modo indicativo (pretérito imperfeito) e 
no modo imperativo 
3. Expansão e redução de frases 
4. Conectores diversificados 
5. Família de palavras (derivação e organização do léxico) 
6. Significado das palavras 
7. Flexão nominal e adjetival(número e grau) 
8. Formação do feminino em nomes e adjetivos 
9. Forma átona do pronome pessoal em diferentes tipos e valor das frases 
10. Ortografia 
 

Nota: A sequência dos domínios/temas/descritores pode ser alterada em função das atividades planificadas nos planos de turma, nomeadamente nos 
domínios de autonomia curricular, através do trabalho de articulação curricular e interdisciplinar. 

Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 
desempenho razoável 

Ainda não desempenha 
razoavelmente 

Desempenha razoavelmente Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 
Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

Domínios/Descritores Ponderação Instrumentos de Avaliação 

 
ORALIDADE 

COMPREENSÃO E EXPRESSÃO ORAL 
a. Interage com adequação ao contexto e finalidade. 
b. Identifica e regista informação essencial em textos orais. 
c. Planifica, produz e avalia textos orais de forma audivel, articulação, entoação e 
ritmo adequados. 
d. Aplica conhecimentos adquiridos anteriormente. 
 

20% 

 
Preenchimento de registos de 
observação das atividades de 
compreensão e expressão oral 
(interação com outros falantes, 
reconto, descrição de 
gravuras/imagens, cumprimento de 
instruções...) 
 
Observação direta 
 
Preenchimento de registos de 
observação de aulas 
 
Minifichas/fichas de trabalho 
 

 
LEITURA 

a. Lê textos com diferentes características e diferentes finalidades, em suportes 
variados. 
b. Lê de forma silenciosa e autónoma. 
c. Lê com entoação e ritmo. 
d. Identifica o tema, assunto do texto/ partes do texto e ideias chave  

25% 
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e. Exprime opinião crítica. 
f. Aplica conhecimentos adquiridos anteriormente. 
 

Questões de aula 
 
Trabalhos práticos 
 
Observação direta 
 
Trabalho individual 
 
Trabalho a pares 
 
Trabalho em grupo 
 
Folhetos/desdobráveis 
 
Participação em debates 
 
Guiões 
 
Auto e heteroavaliação 
 
Cartazes 
 
Produção de vídeos 
 

 
EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 
a. Ouve ler obras literárias.  
b. Lê integralmente narrativas, poemas e textos dramáticos. 
c. Compreende diferentes tipos de texto e recursos expressivos. 
d. Antecipa o tema a partir de ideias, eventos e personagens. 
e. Manifesta ideias e sentimentos em histórias lidas ou ouvidas. 
f. Apresenta obras literárias em público. 
g. Desenvolve projetos de leitura. 
h. Aplica conhecimentos adquiridos anteriormente. 
 

15% 

ESCRITA 
 

a. Planifica, textualiza e revê textos individuais ou em grupo. 
b. Redige diferentes tipos de textos com utilização correta da representação escrita 
c. Avalia e aperfeiçoa textos. 
d. Escreve textos de géneros variados em diferentes suportes. 
e. Aplica conhecimentos adquiridos anteriormente. 
 

25% 

GRAMÁTICA 
 
a. Identifica a classe das palavras: determinante interrogativo, preposição e pronome 
pessoal, possessivo e demonstrativo. 
b. Aplica verbos regulares e irregulares no modo indicativo (pretérito imperfeito) e no 
modo imperativo.  
c. Aplica a expansão e redução de frases. 
d. Utiliza conectores diversificados em frases complexas. 
e. Compreende regras de formação e organização do léxico (derivação e família de 
palavras). 
f. Reconhece significado de palavras. 
g. Reconhece a flexão nominal e adjetival(número e grau). 
h. Forma o feminino em nomes e adjetivos. 
i. Aplica as formas átonas do pronome pessoal em diferentes tipos e valores da frase. 
j.Explícita regras de ortografia. 
k. Aplica conhecimentos adquiridos anteriormente. 
 

15% 

 
Notas: 
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- a avaliação é sempre formativa, mesmo a que resulta de uma classificação no final dos 1.º e 2.º períodos, com exceção da avaliação do final do 3.º 
período, que é sumativa e que resulta do juízo globalizante do ano; 
- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 
- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos os descritores dos domínios/sequências/temas/módulos e conhecimentos, capacidades 
e atitudes que estão a ser avaliados; 
- a dificuldade registada num determinado período do ano não deve ser considerada na avaliação do 3.º período, quando se deteta que o aluno já 
superou o problema. 

 

Níveis de Desempenho 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória 
(linguagens e textos; informação e comunicação; raciocínio e resolução de problemas; pensamento crítico e pensamento criativo; relacionamento 
interpessoal; desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente; sensibilidade estética e artística; saber científico, técnico e 
tecnológico; consciência e domínio do corpo), os descritores de desempenho são os seguintes: 

 
(Muito Bom) 

Nível 5 
18 a 20 valores 

 

O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, 
evidenciando não ter qualquer dificuldade na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a plenitude das 
competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Bom) 
Nível 4 

14 a 17 valores 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, 
evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a maior parte das 
competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Suficiente) 
Nível 3 

10 a 13 valores 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas 
aprendizagens essenciais, evidenciando ter pequenas dificuldades na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de forma 
satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Insuficiente) 
Níveis 1 e 2 
0 a 9 valores 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens 
essenciais, evidenciando ter dificuldades na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder adquirir, no final da escolaridade 
obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

 


