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Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2018/2019 

 

Nível de Ensino: 2.º ciclo  Áreas/Disciplina: Português  Ano: 5.º 
 

Curso: Básico X  Científico-Humanístico  Profissional  
 

Planificação 

Período Unidades/Sequências/Temas  
 Domínios/Conteúdos 

Programáticos 
Instrumentos de 

Avaliação 
Tempos 
Letivos 

1.º 

Unidade 0 
Apresentações 
 
 
 
 
Unidade 1 
Textos diversos 

 
 
 
 

Unidade 2 

Texto Narrativo 

 
2.1. Fábulas, lendas e outros 
textos 
, 

 2.2. A Viúva e o Papagaio e 
outros textos 

 

LEITURA 
• Ler textos com características 

narrativas e expositivas, associados 
a finalidades lúdicas, estéticas e 
informativas.  

• Realizar leitura em voz alta, 
silenciosa e autónoma.  

• Explicitar o sentido global de um 
texto.  

• Fazer inferências, justificando-as.  
• Identificar tema(s), ideias principais e 

pontos de vista.  
• Reconhecer a forma como o texto 

está estruturado (partes e 
subpartes). 

• Compreender a utilização de 
recursos expressivos para a 
construção de sentido do texto.  

• Utilizar procedimentos de registo e 
tratamento de informação.  

• Analisar textos em função do género 
textual a que pertencem 
(estruturação e finalidade): verbete 
de enciclopédia, entrevista, anúncio 
publicitário, notícia e carta formal 
(em diversos suportes). 

 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
• Desenvolver um projeto de leitura 

que integre explicitação de objetivos 
de leitura pessoais e comparação de 
temas comuns em livros, em 
géneros e em manifestações 
artísticas diferentes (obras 
escolhidas em contrato de leitura 
com o(a) professor(a)). 

• Ler integralmente textos literários de 
natureza narrativa […] (no mínimo, 

 
Os instrumentos de 
avaliação formativa 
poderão ser partilhados 
com outras disciplinas 
 

� Avaliação formativa/ 
de diagnóstico 

 

� Produção de textos e 
resolução de 
questionários de 
natureza diversa 

 

� Testes rápidos de 
gramática  

� Testes escritos  de 
avaliação  – versões A 
e B  
 

� Grelhas de observação 
direta na sala de 
aula/avaliação: 
– velocidade da leitura 
– leitura em voz alta 
– expressão oral 
– escrita 
– atitudes 
 

�Testes de 
compreensão oral 

� Apresentação oral 
 

� Autoavaliação 

� Heteroavaliação 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 
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um livro infantojuvenil, […] duas 
lendas, três contos de autor […] – 
selecionados da literatura para a 
infância, de adaptações de clássicos 
e da tradição popular).  

• Interpretar o texto em função do 
género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de 
palavras e expressões.  

• Reconhecer a estrutura e os 
elementos constitutivos do texto 
narrativo: personagens, narrador, 
contexto temporal e espacial, ação.  

• Explicar recursos expressivos 
utilizados na construção dos textos 
literários (designadamente […] 
comparação).  

• Analisar o modo como os temas, as 
experiências e os valores são 
representados nas obras lidas […].  

• Valorizar a diversidade cultural 
patente nos textos.  

 

ESCRITA 
• Descrever pessoas, objetos e 

paisagens em função de diferentes 
finalidades e géneros textuais.  

• Planificar a escrita por meio do 
registo de ideias e da sua 
hierarquização.  

• Escrever textos organizados em 
parágrafos, de acordo com o género 
textual que convém à finalidade 
comunicativa.  

• Escrever com respeito pelas regras 
de ortografia e de pontuação.  

• Aperfeiçoar o texto depois de 
redigido.  

• Escrever textos de natureza 
narrativa integrando os elementos 
que circunscrevem o acontecimento, 
o tempo e o lugar, o desencadear da 
ação, o desenvolvimento e a 
conclusão, com recurso a vários 
conectores de tempo, de causa, de 
explicação e de contraste. 

• Escrever textos em que se defenda 
uma posição com argumentos e 
conclusão coerentes, 
individualmente ou após discussão 
de diferentes pontos de vista. 

ORALIDADE 
Compreensão 
• Selecionar informação relevante em 

função dos objetivos de escuta e 
registá-la por meio de técnicas 
diversas.  

• Organizar a informação do texto e 
registá-la, por meio de técnicas 
diversas.  

• Controlar a produção discursiva a 
partir do feedback dos 

 
 
 
Idem 
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interlocutores. 
Expressão 
• Preparar apresentações orais ([…] 
reconto […]) individualmente ou após 
discussão de diferentes pontos de 
vista.  

• Planificar e produzir textos orais com 
diferentes finalidades.  

• Intervir, com dúvidas e questões, em 
interações com diversos graus de 
formalidade, com respeito por regras 
de uso da palavra.  

• Captar e manter a atenção da 
audiência (postura corporal, 
expressão facial, clareza, volume e 
tom de voz).  

• Produzir um discurso com elementos 
de coesão adequados 
(concordância; tempos verbais; 
advérbios; variação das anáforas; 
uso de conectores frásicos e 
textuais mais frequentes). 

GRAMÁTICA 
• Identificar a classe das palavras: 

verbo principal (transitivo e 
intransitivo) e verbo auxiliar […]. 

• Conjugar verbos regulares e 
irregulares no pretérito mais-que-
perfeito (simples e composto) do 
modo indicativo. 

• Identificar o particípio passado e o 
gerúndio dos verbos.  

• Sistematizar processos de formação 
do feminino dos nomes e adjetivos.  

• Sistematizar a flexão nominal e 
adjetival quanto ao número.  

• Empregar, de modo intencional e 
adequado, conectores com valor de 
tempo, de causa, de explicação e de 
contraste.  

• Explicitar regras de utilização dos 
sinais de pontuação.  

• Mobilizar formas de tratamento mais 
usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos 
de formalidade. 

Retoma de conhecimentos do 1.º 
ciclo: 
• monossílabo, dissílabo, trissílabo, 
polissílabo; 
• sílaba tónica e sílaba átona; 
• palavras agudas, graves e 
esdrúxulas; 
• discurso direto e discurso indireto; 
• nome, determinante, adjetivo, 
pronome pessoal; 

 
 
 
 
 

 
 
Idem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• pronome pessoal em 
adjacência verbal; 

• conjugação verbal: infinitivo; 
modo indicativo (presente, 



4	
	

  
 
 

2.º 

 2.2* (cont.) 
A Viúva e o Papagaio e outros 
textos  

 
 
 
 2.3 
A Fada Oriana e outros textos 

 
 
 
 2.4 
A Vida Mágica da Sementinha 
e outros textos 

 
 

LEITURA 

• Ler textos com características 
narrativas e expositivas, associados 
a finalidades lúdicas, estéticas e 
informativas.  

• Realizar leitura em voz alta, 
silenciosa e autónoma.  

• Explicitar o sentido global de um 
texto.  

• Fazer inferências, justificando-as.  
• Identificar tema(s), ideias principais e 

pontos de vista.  
• Utilizar procedimentos de registo e 

tratamento de informação.  
• Analisar textos em função do género 

textual a que pertencem 
(estruturação e finalidade): verbete 
de enciclopédia […], notícia […] (em 
diversos suportes).  

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
• Desenvolver um projeto de leitura 

que integre explicitação de objetivos 
de leitura pessoais e comparação 
de temas comuns em livros, em 
géneros e em manifestações 
artísticas diferentes (obras 
escolhidas em contrato de leitura 
com o(a) professor(a)). 

• Ler integralmente textos literários de 
natureza narrativa […] (no mínimo, 
um livro infantojuvenil […] – 
selecionados da literatura para a 
infância, de adaptações de clássicos 
e da tradição popular).  

• Interpretar o texto em função do 
género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de 
palavras e expressões.  

• Reconhecer a estrutura e os 
elementos constitutivos do texto 
narrativo: personagens, narrador, 
contexto temporal e espacial, ação.  

• Explicar recursos expressivos 
utilizados na construção dos textos 
literários (designadamente 
personificação, comparação).  

• Analisar o modo como os temas, as 
experiências e os valores são 
representados nas obras lidas e 
compará-lo com outras 
manifestações artísticas (música, 
pintura, escultura, cinema, etc.).  

• Valorizar a diversidade cultural 
patente nos textos.  

 
ESCRITA 

• Planificar a escrita por meio do 
registo de ideias e da sua 
hierarquização.  

Idem 
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• Escrever textos organizados em 
parágrafos, de acordo com o género 
textual que convém à finalidade 
comunicativa.  

• Escrever com respeito pelas regras 
de ortografia e de pontuação.  

• Aperfeiçoar o texto depois de 
redigido.  

• Escrever textos de natureza 
narrativa integrando os elementos 
que circunscrevem o acontecimento, 
o tempo e o lugar, o desencadear da 
ação, o desenvolvimento e a 
conclusão, com recurso a vários 
conectores de tempo, de causa, de 
explicação e de contraste. 

• Escrever textos em que se defenda 
uma posição com argumentos e 
conclusão coerentes, 
individualmente ou após discussão 
de diferentes pontos de vista. 

 

ORALIDADE 

Compreensão 
• Selecionar informação relevante em 

função dos objetivos de escuta e 
registá-la por meio de técnicas 
diversas.  

• Organizar a informação do texto e 
registá-la, por meio de técnicas 
diversas.  

• Controlar a produção discursiva a 
partir do feedback dos 
interlocutores.  

Expressão 
• Preparar apresentações orais 

(exposição, reconto, tomada de 
posição) individualmente ou após 
discussão de diferentes pontos de 
vista.  

• Planificar e produzir textos orais com 
diferentes finalidades.  

• Intervir, com dúvidas e questões, em 
interações com diversos graus de 
formalidade, com respeito por regras 
de uso da palavra.  

• Captar e manter a atenção da 
audiência (postura corporal, 
expressão facial, clareza, volume e 
tom de voz).  

• Produzir um discurso com elementos 
de coesão adequados 
(concordância; tempos verbais; 
advérbios; variação das anáforas; 
uso de conectores frásicos e 
textuais mais frequentes). 

GRAMÁTICA 
• Identificar a classe das palavras: 

verbo principal (transitivo e 
intransitivo) e verbo auxiliar, 
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advérbio, conjunção. 
• Conjugar verbos regulares e 

irregulares no pretérito mais-que-
perfeito (simples e composto) do 
modo indicativo. 

• Identificar os constituintes da frase 
com as seguintes funções sintáticas: 
sujeito (simples e composto) […], 
predicado; complemento (direto e 
indireto).  

• Empregar, de modo intencional e 
adequado, conectores com valor de 
tempo, de causa, de explicação e de 
contraste.  

• Analisar palavras a partir dos seus 
elementos constitutivos (base, 
radical e afixos), com diversas 
finalidades ([…] formar famílias de 
palavras).  

• Explicitar regras de utilização dos 
sinais de pontuação.  

• Mobilizar formas de tratamento mais 
usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos 
de formalidade. 

 
Retoma de conhecimentos do 1.º 

ciclo: 
• onomatopeia; 
• sinonímia e antonímia; 
• pronome demonstrativo e 
possessivo, advérbio, preposição, 
quantificador numeral; 

• conjugação verbal: modo imperativo 

3.º 

Unidade 3  

Texto Dramático 

 
O Príncipe Nabo e outros 
textos 

 
 
 
 

Unidade 4 

Texto poético 

 

4.1 
Poemas e outros textos 

 

4.2 

Outros textos 

 
 

LEITURA 

• Realizar leitura em voz alta, 
silenciosa e autónoma.  

• Explicitar o sentido global de um 
texto.  

• Fazer inferências, justificando-as.  
• Identificar tema(s), ideias principais e 

pontos de vista.  
• Utilizar procedimentos de registo e 

tratamento de informação.  
• Analisar textos em função do género 

textual a que pertencem 
(estruturação e finalidade): […] 
entrevista […] (em diversos 
suportes).  

 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
• Desenvolver um projeto de leitura 

que integre explicitação de objetivos 
de leitura pessoais e comparação 
de temas comuns em livros, em 
géneros e em manifestações 
artísticas diferentes (obras 
escolhidas em contrato de leitura 
com o(a) professor(a)). 

• Ler integralmente textos literários de 
natureza […] lírica e dramática (no 
mínimo, […] quatro poemas […] e 

Idem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
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um texto dramático – selecionados 
da literatura para a infância […]).  

• Interpretar o texto em função do 
género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de 
palavras e expressões.  

• Explicar recursos expressivos 
utilizados na construção dos textos 
literários (designadamente 
personificação, comparação).  

• Analisar o modo como os temas, as 
experiências e os valores são 
representados nas obras lidas e 
compará-lo com outras 
manifestações artísticas (música, 
pintura, escultura, cinema, etc.).  

• Valorizar a diversidade cultural 
patente nos textos.  

• Fazer declamações e 
representações teatrais. 

ESCRITA 

Oficinas de escrita 

• Planificar a escrita por meio do 
registo de ideias e da sua 
hierarquização.  

• Escrever textos organizados em 
parágrafos, de acordo com o género 
textual que convém à finalidade 
comunicativa.  

• Escrever com respeito pelas regras 
de ortografia e de pontuação.  

• Aperfeiçoar o texto depois de 
redigido.  

 

ORALIDADE 

Compreensão 
• Selecionar informação relevante em 

função dos objetivos de escuta e 
registá-la por meio de técnicas 
diversas.  

• Organizar a informação do texto e 
registá-la, por meio de técnicas 
diversas.  

• Controlar a produção discursiva a 
partir do feedback dos 
interlocutores.  

Expressão 
• Preparar apresentações orais ([…] 

tomada de posição) individualmente 
ou após discussão de diferentes 
pontos de vista.  

• Planificar e produzir textos orais com 
diferentes finalidades.  

• Intervir, com dúvidas e questões, em 
interações com diversos graus de 
formalidade, com respeito por regras 
de uso da palavra.  

• Captar e manter a atenção da 
audiência (postura corporal, 
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expressão facial, clareza, volume e 
tom de voz).  

• Produzir um discurso com elementos 
de coesão adequados 
(concordância; tempos verbais; 
advérbios; variação das anáforas; 
uso de conectores frásicos e 
textuais mais frequentes). 

 
GRAMÁTICA 
• Identificar os constituintes da frase 

com as seguintes funções sintáticas: 
sujeito (simples e composto), 
vocativo, predicado; complemento 
(direto e indireto).  

• Identificar a classe das palavras: […] 
conjunção. 

• Distinguir frases simples de frases 
complexas. 

• Empregar, de modo intencional e 
adequado, conectores com valor de 
tempo, de causa, de explicação e de 
contraste.  

• Analisar palavras a partir dos seus 
elementos constitutivos (base, 
radical e afixos), com diversas 
finalidades (deduzir significados, 
integrar na classe gramatical, formar 
famílias de palavras).  

• Compreender a composição como 
processo de formação de palavras1. 
1Revisão: derivação. 

• Explicitar regras de utilização dos 
sinais de pontuação.  

• Mobilizar formas de tratamento mais 
usuais no relacionamento 
interpessoal, em diversos contextos 
de formalidade.  

Nota: A sequência das unidades/sequências/temas/domínios 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 

 Critérios Específicos Critérios Gerais 

(Cognitivo) 
Conhecimentos/ 
Competências 

 
(Socioafetivo) 

Atitudes 
 

 

 

Teste 
Escrito 

(1) 

Outros 
trabalhos/fichas 

Total 

 
Assiduidade e pontualidade 

Comportamento/atitudes na sala de aula 
Empenho e organização 
Cooperação e interação 

Capacidade de expressão e comunicação (2) 

5.º ano 40% 45% 85% 15% 

 
1) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar da média aritmética da classificação de todos os 

testes realizados, durante o ano, arredondado à décima. 
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Haverá apenas um teste escrito que incida sobre uma ou várias unidades didáticas, por período letivo.  
 
Os testes devem ser elaborados de acordo com matriz/informações da responsabilidade do grupo    
disciplinar/equipa pedagógica/professor(es). 

 A matriz/informações deve ser dada a conhecer aos alunos com a antecedência mínima de sete dias, 
antes da realização de cada prova. 

2) Para os critérios gerais, o valor a atribuir, arredondado à décima, deve resultar de todas as 
observações realizadas. 

 

Critérios Específicos 
 

 
 
 
                                                 

C
ri

té
ri

o
s 

E
sp

e
cí

fi
co

s 

  

 

DOMÍNIOS DE 
REFERÊNCIA 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Ponderação 

Parcial Total 

 
 Leitura e Escrita  
 
 
 Educação Literária (1) 
 
 Gramática 
 
 
 Oralidade 

 - Teste escrito; 
  
 -Avaliações formais de caráter formativo: 
       Pequenas fichas; trabalhos 
individuais/de grupo/pares; trabalhos  
escritos; fichas de leitura; fichas de 
gramática;   
 
       -Fichas de compreensão do oral e 
produção/apresentações orais. 

40% 
 

 
 
 
 

20% 
 

 
 

25% 

40% 
 
 

 

45% 

(1) Lista de textos e obras recomendadas a selecionar com os alunos de acordo com os seus interesses.  

Nota: Em cada período, o valor resultante da aplicação dos critérios específicos corresponde à média 
aritmética ponderada, da classificação do teste escrito, de todos os trabalhos/fichas realizados, individuais 
e/ou em grupo, e de todos os registos de avaliação efetuados, arredondados até às décimas. 

 

 

Tendo em conta as	Aprendizagens Essenciais e Áreas de Competência inscritas no Perfil do 
Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, os descritores de desempenho são os seguintes: 

Níveis de Desempenho/Descritores Classificação 
O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na 
disciplina. 
É sempre responsável cumprindo com empenho e brio todas as tarefas nos prazos 
solicitados, é assíduo, pontual, utiliza sempre os materiais requeridos. Apresenta uma 
atitude correta perante todos os elementos da comunidade educativa manifestando 
uma cidadania ativa.  
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, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 

(Muito Bom) 
Nível 5 
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• 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 

 
O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
 Evidencia grande responsabilidade, cumprindo com empenho as tarefas solicitadas nos 
prazos estabelecidos, é quase sempre assíduo, é pontual, utiliza sempre os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
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, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• 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 

 

(Bom) 
Nível 4 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter 
pequenas dificuldades na disciplina. 
É responsável, cumpre com as tarefas solicitadas, quase sempre nos prazos 
estabelecidos. É relativamente assíduo e pontual. Utiliza com regularidade os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
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, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• 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 

 

(Suficiente) 
Nível 3 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na 
disciplina. 
Por vezes não é responsável, não cumpre com as tarefas solicitadas, não cumpre 
prazos, não é assíduo nem pontual, não traz os materiais requeridos. Por vezes 
apresenta uma atitude não muito correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
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, nomeadamente nas áreas 
seguintes:  

• Linguagens e textos 

(Insuficiente) 
Níveis 1 e 2 
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• 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 

 
 

 

 


