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Domínios Objetivos Ponderação  

 

Domínio 

Cognitivo 

 

 

Comunicação em LGP   

Produção em LGP  20% 

40% Compreensão da língua 15% 

Criatividade 5% 

 

Gramática da LGP 

40% 

Estrutura da língua  8% 

Expressão facial e corporal  6% 

Movimento dos lábios (próprios da língua) 4% 

Configuração das mãos  4% 

Vocabulário gestual 6% 

Localização espacial 4% 

Clareza dos gestos 3% 

Fluência 3% 

Dactilologia 2% 

 

Domínio 

Atitudinal 

 

Trabalho de sala de aula: 
Atenção visual centrada no emissor; Responsabilidade; 
Autonomia 

 
15% 

20% Comportamento  3% 

Material 0% 

Pontualidade e assiduidade 2% 

CLASSIFICAÇÃO 

Qualitativa Quantitativa Intervalos % 

Fraco 
Insuficiente 
Suficiente 

Bom 
Muito Bom 

1 
2 
3 

4 
5 

0 – 19 
20 – 49 
50 – 69 

70 – 89 
90 - 100 
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Instrumentos de Avaliação: 
 
 O registo das avaliações é feito sob a forma filmada e é individual; 

 Nos registos dos testes de avaliação, a classificação atribuída apenas deve figurar 
sob forma de menção qualitativa nos termos enunciados; 
 Na avaliação dos alunos serão tidas em conta as diferentes modalidades de 

avaliação: diagnóstica, formativa e sumativa. A avaliação diagnóstica é realizada no 
início do primeiro período. A avaliação formativa tem carácter sistemático e 
contínuo. A avaliação sumativa será concretizada no final de cada período e de cada 

ciclo. 
 

 

 

NÍVEIS DE AVALIAÇÃO 
 

NÍVEL 1 

 

Revela muita dificuldade em compreender o que se lhe comunica em LGP; 

Revela muita dificuldade na produção em LGP; 
Não está atento ao emissor; 

Não conhece formas e regras de comunicação; 
Não revela capacidade de comunicar; 
Não respeita o funcionamento e regras da língua; 

Obtém quase sempre classificação inferior a 20% nos testes de avaliação; 
Revela desinteresse; 

Não se envolve nas actividades; 
Não pratica (estuda) a língua; 
Tem mau comportamento. 

 
 

NÍVEL 2 

 

Revela dificuldade em compreender o que se lhe comunica em LGP; 

Revela dificuldade na produção em LGP; 
Está poucas vezes atento ao emissor; 

Desconhece grande parte das formas e regras de comunicação; 
Revela dificuldade na comunicação; 
Domina com muita dificuldade o funcionamento e regras da língua; 

Obtém quase sempre classificação inferior a 49% nos testes de avaliação; 
Revela algum interesse; 

Envolve-se minimamente e com dificuldade nas actividades; 
Pratica (estuda) a língua, muito raramente; 
Tem um comportamento pouco satisfatório. 

 
 



 
 DGEstE – DIREÇÃO SERVIÇOS REGIÃO ALENTEJO 

Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício, Évora 
Escola Básica Manuel Ferreira Patrício 

 

 

 

NÍVEL 3  

 

Compreende satisfatoriamente o que se lhe comunica em LGP; 

Revela alguma facilidade na produção em LGP; 
Está atento ao emissor; 

Conhece algumas regras e formas de comunicação; 
Revela alguma dificuldade na comunicação; 
Domina satisfatoriamente o funcionamento e regras da língua; 

Obtém quase sempre classificação entre 50% e 69% nos testes de avaliação; 
Revela interesse; 

Envolve-se nas actividades; 
Pratica (estuda) a língua, algumas vezes; 
Tem um comportamento satisfatório. 

 
 

NÍVEL 4 

 

Compreende com facilidade o que se lhe comunica em LGP; 

Revela facilidade na produção em LGP; 
Está muitas vezes atento ao emissor; 

Conhece grande parte das formas e regras de comunicação; 
Comunica com facilidade; 
Domina o funcionamento e regras da língua; 

Revela criatividade; 
Obtém quase sempre classificações entre 70% e 89% nos testes de avaliação; 

Revela muito interesse; 
Envolve-se com facilidade e interesse nas actividades; 
Pratica (estuda) a língua, muitas vezes; 

Tem bom comportamento. 
 

 

NÍVEL 5 

 

Compreende com bastante facilidade o que se lhe comunica em LGP; 
Revela bastante facilidade na produção em LGP; 

Está sempre atento ao emissor; 
Domina com bastante facilidade as formas e regras de comunicação; 
Comunica com correcção; 

Domina as formas e regras de comunicação; 
Revela muita criatividade; 

Obtém quase sempre classificações superiores a 90% nos testes de avaliação; 
Revela bastante interesse; 
Envolve-se bastante nas actividades; 

Pratica (estuda) muito a língua; 
Tem muito bom comportamento 


