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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/2022 

DEPARTAMENTO CURRICULAR: Línguas                 GRUPOS DISCIPLINARES: 200, 210, 220, 300        

DISCIPLINA: Oficina de Escrita e Comunicação                 ANOS DE ESCOLARIDADE: 5º                 CURSO: Ensino Básico Geral 

 

DOMÍNIOS CRITÉRIOS 

FATOR DE 
PONDERAÇÃO 

% 

 

DESCRITORES DE APRENDIZAGEM 
PROCESSOS DE RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

Conhecimento 

Escrita 

 

- Planificar a escrita de textos; 

- Organizar a informação contida no texto; 

- Redigir corretamente; 

- Escrever textos narrativos; 

- Escrever textos expositivos/informativos; 

- Escrever textos de opinião; 

- Escrever textos diversos; 

- Rever textos escritos. 

 

 

 

 

 

Compreensão 

 

Aplicação 

 

Mobilização 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

Comunicador (Linguagem e textos; Informação e 

comunicação; Raciocínio e resolução de problemas; Saber 

científico, técnico e tecnológico; Relacionamento 

interpessoal; Bem-estar, saúde e ambiente; Sensibilidade 

estética e artística; Consciência e domínio do corpo) 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (Linguagem e textos; 

Informação e comunicação; Pensamento crítico e 

pensamento criativo; Desenvolvimento pessoal e autonomia; 

Sensibilidade estética e artística; Consciência e domínio do 

corpo)  

 

Sistematizador/ organizador (Linguagem e textos; Informação 

e comunicação; Pensamento crítico e pensamento criativo; 

Sensibilidade estética e artística; Consciência e domínio do 

corpo) 

 

Assiduidade, pontualidade e 
responsabilidade; 

 

Apresentações orais e escritas; 

Trabalho de projeto; 

 

Fichas de leitura; 

 

Trabalhos de pesquisa; 

 

Conceção, produção e apresentação 
dos vários tipos textuais; 

 

Pesquisa e seleção de informação; 

Diálogos/Debates; 
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Resolução de problemas 

- Trabalhos de Projeto; 

- Projetos de Leitura; 

- Trabalhos de Grupo-Turma/Pares; 

- Atividades de Pesquisa; 

- Articulação com o DAC. * 

 

 

 

 

 

 

Interpretação da 
informação 

 

Planeamento e 
execução 

 

Espírito crítico  

 

Criatividade 

 

 

 

10% 

 

 

             

 

 

Respeitador da diferença/ do outro (Linguagem e textos; 

Informação e comunicação; Raciocínio e resolução de 

problemas; Saber científico, técnico e tecnológico; 

Relacionamento interpessoal; Bem-estar, saúde e ambiente)  

 

Participativo/ colaborador (Raciocínio e resolução de 

problemas; Saber científico, técnico e tecnológico; 

Relacionamento interpessoal) 

 

Criativo (Linguagem e textos; Raciocínio e resolução de 

problemas; Relacionamento interpessoal; Bem-estar, saúde e 

ambiente; Sensibilidade estética e autonomia; Consciência e 

domínio do corpo)  

 

Indagador/Investigador (Linguagem e textos; Informação e 

comunicação; Pensamento crítico e pensamento criativo; 

Raciocínio e resolução de problemas; Relacionamento 

interpessoal; Sensibilidade estética e autonomia) 

 

Leitor (Linguagem e textos; Informação e comunicação; 

Pensamento crítico e pensamento criativo; Raciocínio e 

resolução de problemas; Saber científico, técnico e 

tecnológico; Relacionamento interpessoal; Bem-estar, saúde 

e ambiente; Sensibilidade estética e autonomia; Consciência 

e domínio do corpo) 

 

Responsável/ autónomo (Pensamento crítico e pensamento 

criativo; Raciocínio e resolução de problemas; Saber 

científico, técnico e tecnológico; Relacionamento 

interpessoal; Desenvolvimento pessoal e autonomia; 

Sensibilidade estética e autonomia; Consciência e domínio do 

corpo) 

 

 

Dramatizações; 

 

Manuseamento de instrumentos / 
equipamentos; 

 

Resolução de problemas; 

 

Leitura e interpretação de textos; 

 

Produções escritas; 

 

Participação/pertinência; 

 

Autoavaliação e Heteroavaliação. 

Comunicação 

- Produzir textos orais e escritos com diferentes 

finalidades e com coerência; 

- Compreender e apresentar argumentos; 

- Avaliar criticamente textos. 

 

Comunicação 
verbal e não 
verbal 

 

Capacidade de 
argumentação 

 

 Espírito crítico 

 

 

 

 

30% 

Desenvolvimento pessoal e interpessoal Responsabilidade 

Autonomia 

Autorregulação 

Relacionamento 
interpessoal 

 

 

 

20% 
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Questionador (Linguagem e textos; Informação e 

comunicação; Pensamento crítico e pensamento criativo; 

Raciocínio e resolução de problemas; Saber científico, técnico 

e tecnológico; Relacionamento interpessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia; Sensibilidade estética 

e autonomia; Consciência e domínio do corpo) 

 


