
 

 

PORTUGUÊS * 4.º ANO 

 

CONHECEDOR 

 
INSUFICIENTE 

AINDA NÃO CHEGA… 
SUFICIENTE 

ESTÁS QUASE LÁ! 
BOM 

ESTÁS NO BOM CAMINHO! 
MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

O
R

A
LI

D
A

D
E 

(O
) Utilizar 

Aplicar 

*Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e registá-la por meio de técnicas diversas; 

*Distinguir entre factos e opiniões, informação implícita e explícita, essencial e acessório, denotação e conotação; 

*Fazer inferências, esclarecer dúvidas, identificar diferentes intencionalidades comunicativas; 

*Planificar e apresentar exposições breves sobre temas variados; 

*Produzir breves discursos orais com vocabulário e estruturas gramaticais adequados. 

Articular 
Mobilizar 

*Usar fluentemente a língua, mobilizando diversos recursos verbais e não‐verbais.  
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Departamento da Educação de Infância e do 1º CEB/2021-22 

 

CONHECEDOR 

 

INSUFICIENTE 
AINDA NÃO CHEGA… 

SUFICIENTE 
ESTÁS QUASE LÁ! 

BOM 
ESTÁS NO BOM CAMINHO! 

MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: 
Mostras alguma facilidade 

em: 
Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

LE
IT

U
R

A
 (

L)
 Utilizar 

Aplicar 

*Ler textos com características narrativas e descritivas, de maior complexidade, associados a diferentes finalidades; 

*Fazer uma leitura fluente e segura, que evidencie a compreensão do sentido dos textos; 

*Realizar leitura silenciosa e autónoma; 

*Identificar o tema e o assunto do texto ou de partes do texto e explicitar ideias-chave dos mesmos; 

Articular 
Mobilizar 

*Mobilizar as tuas experiências e saberes no processo de construção de sentidos do texto; 

*Compreender o português padrão e fazer uso adequado dele nas diversas situações de leitura e de escrita. 

ES
C

R
IT

A
 (

E)
 Utilizar 

Aplicar 
*Planificar/redigir textos adequados a diferentes finalidades, com utilização correta das formas de representação escrita (grafia, 

pontuação e translineação, configuração gráfica e sinais auxiliares da escrita). 

Articular 
Mobilizar 

*Mobilizar as técnicas fundamentais da escrita para construir e expressar conhecimentos. 

ED
U

C
A

Ç
Ã

O
 L

IT
ER

Á
R

IA
 

(E
L)

 

Utilizar 
Aplicar 

*Antecipar o(s) tema(s) com base em elementos textuais ou gráficos que acompanham o texto; 

*Compreender textos narrativos, poéticos e dramáticos, escutados ou lidos; 

*Fazer a leitura dramatizada de obras literárias; 

Articular 
Mobilizar 

*Revelar autonomia e hábitos de leitura, através de uma relação afetiva e estética com a literatura e com textos literários orais 

e escritos. 

 

 

 



Departamento da Educação de Infância e do 1º CEB/2021-22 

 

CONHECEDOR 

 
INSUFICIENTE 

AINDA NÃO CHEGA… 
SUFICIENTE 

ESTÁS QUASE LÁ! 
BOM 

ESTÁS NO BOM CAMINHO! 
MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

G
R

A
M

Á
TI

C
A

 (
G

) 

Utilizar 
Aplicar 

*Manipular e comparar dados para descobrir regularidades no funcionamento da língua; 

*Explicitar regras de ortografia e pontuação. 

Articular 
Mobilizar 

*Mobilizar os conhecimentos adquiridos na compreensão e produção de textos orais e escritos. 

 

COMUNICADOR 

 
INSUFICIENTE 

AINDA NÃO CHEGA… 
SUFICIENTE 

ESTÁS QUASE LÁ! 
BOM 

ESTÁS NO BOM CAMINHO! 
MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

O
/L

/E
/E

L/
G

 Ler 
Ouvir 
Falar 

Escrever 

*Compreender, interpretar e expressar factos, opiniões, conceitos, pensamentos e sentimentos, quer oralmente, quer por 
escrito; 

*Exprimir-se de forma confiante, clara e audível com adequação ao contexto e ao objetivo comunicativo; 

*Gerir adequadamente a tomada de vez na comunicação oral, com respeito pelos princípios da cooperação e da cortesia. 
 

 

CRÍTICO E ANALÍTICO 

 

INSUFICIENTE 
AINDA NÃO CHEGA… 

SUFICIENTE 
ESTÁS QUASE LÁ! 

BOM 
ESTÁS NO BOM CAMINHO! 

MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: 
Mostras muita facilidade 

em: 

O
/L

/E
/E

L/
G

 Identificar 
Questionar 

Analisar 
Resolver 

Problemas 

*Fazer inferências, avaliar situações, comportamentos, modos de dizer, ilustrações, entre outras dimensões; 

*Exprimir opiniões e fundamentá-las; 

*Manifestar preferências, de entre textos lidos, e explicar as reações suscitadas pela leitura; 

*Selecionar livros para leitura pessoal, apresentando as razões das suas escolhas. 
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COLABORATIVO 
 

INSUFICIENTE 
AINDA NÃO CHEGA… 

SUFICIENTE 
ESTÁS QUASE LÁ! 

BOM 
ESTÁS NO BOM CAMINHO! 

MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

O
/L

/E
/E

L/
G

 

Colaborar 
Respeitar 

Ser 
solidário 

*Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição; 

*Trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede; 

*Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade; 

*Argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de vista. 
 

REFLEXIVO/AUTORREGULADOR 
 

INSUFICIENTE 
AINDA NÃO CHEGA… 

SUFICIENTE 
ESTÁS QUASE LÁ! 

BOM 
ESTÁS NO BOM CAMINHO! 

MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

O
/L

/E
/E

L/
G

 

 

Refletir 
Avaliar 

Autorregular 

*Refletir sobre o teu próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na tua aprendizagem; 

*Encontrar estratégias de aprendizagem adequadas e eficazes na superação das tuas dificuldades; 

*Avaliar de forma construtiva, organizada e sustentada as aprendizagens adquiridas; 

*Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com diversas situações. 

 

CRIATIVO 
 

INSUFICIENTE 
AINDA NÃO CHEGA… 

SUFICIENTE 
ESTÁS QUASE LÁ! 

BOM 
ESTÁS NO BOM CAMINHO! 

MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

O
/L

/E
/E

L/
G

 

Criar 

*Expressar-te com criatividade, originalidade e sentido estético, com recurso a diferentes ferramentas;  

*Desenvolver novas ideias e soluções. 

*Recriar pequenos textos em diferentes formas de expressão (verbal, gestual, corporal, musical, plástica). 


