
 
Critérios de Avaliação - Oficina de Escrita Criativa – 7.º e 8.º anos – 2021-2022 

 
Domínio 

 
Ponderação 

Competências 
 

O aluno 

Instrumentos 
de avaliação 

Nível     Perfil  
                                                            Descritores 

 
 
✓ Conhecimentos   

e 
Capacidades  

 
(70%) 
 
 

 
 
 

✓ Comportamento 
e participação 
nas aulas  
(10/%) 
 

✓ Apresentação e 
organização dos 
materiais  
(5%) 
 

✓ Realização das 
tarefas 
propostas 
(15%) 

 
 

 
 

 

 
✓ Ordena e hierarquiza a informação mobilizada 

para os textos a redigir.  
✓ Planifica os textos de acordo com a sua 

tipologia e género. 
✓ Escreve com propriedade vocabular e com 

respeito pelas regras de ortografia e de 
pontuação.  

✓ Revê e rescreve os textos para 
aperfeiçoamento.  

✓ Lê os textos em voz alta 
✓ Adopta perspetivas inusitadas 
✓ Cria realidades imaginárias 
✓ Brinca com as palavras através de jogos 

semânticos, lexicais e rimáticos. 
✓ Usa recursos estilísticos.  
✓ Utiliza a pontuação de forma sugestiva. 
✓ Revela criatividade nos modos de escrita e 

textos apresentados. 
✓ Avalia a correção do texto escrito. 

individualmente e coletivamente. 
✓ Organiza os seus escritos num Portefólio. 
✓ É pontual. 
✓ Relaciona-se de forma educada. 
✓ Traz o material necessário (Caderno...)..  
✓ Cumpre as diretrizes dadas. 
✓ Participa e finaliza  nas atividades propostas.  
✓ Interage com os colegas, cooperando com eles 

e com o professor. 

 

 
 
 
 
 
 
Grelhas de 
observação 
/participação 
 
 
 
 
Textos 
escritos 
 
 
 
 
Portefólio 

 
5 
 

 

Manifesta bastante interesse pelas atividades propostas. 
Participa ativamente nas atividades desenvolvidas, 
demonstrando grande criatividade e domínio vocabular. 
Realiza todas as tarefas e cumpre sempre as regras 
estabelecidas. Revela correção e cooperação com os 
outros. 

 
4 
 
 

Manifesta interesse pelas atividades propostas. Participa 
ativamente nas atividades desenvolvidas, demonstrando 
criatividade e domínio vocabular. Realiza de uma forma 
geral as tarefas e cumpre quase sempre as regras 
estabelecidas. Revela correção e cooperação com os 
outros. 

 
3 
 
 

Manifesta algum interesse pelas atividades propostas. 
Participa nas atividades desenvolvidas, demonstrando 
alguma criatividade e domínio vocabular. Realiza algumas 
tarefas e cumpre as regras estabelecidas. Revela correção 
e cooperação com os outros. 

 
2 
 
 

Manifesta pouco interesse pelas atividades propostas. 
Participa irregularmente nas atividades desenvolvidas, 
demonstrando pouca criatividade e pouco domínio 
vocabular. Realiza algumas tarefas e cumpre pontualmente 
as regras estabelecidas. Revela correção e cooperação com 
os outros. 

 
1 
 
 

Manifesta total desinteresse pelas atividades propostas. 
Recusa-se a participar nas atividades desenvolvidas. 
Não realiza as tarefas e não cumpre as regras 
estabelecidas.  

 
Ponderação da nota a atribuir. Portefólio 40%; Textos produzidos 30%; Atitudes e valores 30%. 

 


