
 
Direcção Regional de Educação Centro 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRA 
ESCOLA SECUNDÁRIA/3º DR.ª M.ª CÂNDIDA  

ENSINO PROFISSIONAL DE NÍVEL SECUNDÁRIO POR MÓDULOS 
Curso Profissional em funcionamento no âmbito da revisão curricular do ensino profissional  

(Decreto-Lei nº 74/2004, de 26 de Março e da Portaria nº 550-C/2004, de 21 de Maio) 

Ano Letivo 2017/2018 
 

Página 1 de 1 

 

Critérios de Avaliação Ensino Secundário Profissional  - Português  

 

Setembro de 2017  

Competências/conhecimentos Instrumentos de 
avaliação 

% 

 
Compreensão /expressão oral 
- Utilizar estratégias de escuta adequadas; 
- Captar as ideias essenciais e as intenções de textos orais de diferentes tipos e de níveis distintos de 
formalização; 
- Produzir textos orais de diferentes tipos e níveis distintos de formalização: 
- Participar de forma construtiva em situações de comunicação, relacionadas com a actividade escolar 
(debates, trabalhos de grupo, exposições orais, ...), respeitando as normas que as regem. 

GRELHAS DE 
OBSERVAÇÃO 

 
TESTES DE 

COMPREENSÃO 
EXPOSIÇÕES ORAIS 

 
 

25 

 
Expressão escrita 
- Produzir textos de várias tipologias: 
. Realizar operações de planificação; 
. Cumprir as propriedades da textualidade (continuidade, progressão, coesão e coerência); 
. Redigir textos com finalidades diversas e destinatários variados, respeitando a matriz discursiva; 
. Expressar ideias, opiniões, vivências e factos de forma pertinente, estruturada e fundamentada; 
. Realizar operações de revisão; 
. Participar activamente e de forma empenhada nas actividades da oficina de escrita. 

 
 

TESTES (25%) 
 
 

OFICINA DE ESCRITA 
(5%) 

 

 
 
 

30 

 
Leitura 
- Utilizar estratégias de leitura diversificadas; 
- Captar o sentido e interpretar textos escritos: 
- Interpretar relações entre a linguagem verbal e códigos não verbais; 
- Manifestar preferências na selecção de leituras e expressar as suas opiniões e gostos sobre os textos 
lidos; 
- Respeitar as regras estabelecidas no contrato de leitura; 
- Utilizar diferentes recursos e fontes de informação para dar resposta a necessidades concretas de 
informação e de aprendizagem. 

 
 
 

CONTRATO DE LEITURA 

 
 

 
 
 

5 

 
Funcionamento da Língua 
- Identificar marcas linguísticas de distintos usos da língua mediante a observação directa e a 
comparação de diversas produções; 
- Reflectir sobre as regras de funcionamento da língua, identificando os elementos formais básicos nos 
planos fónicos, morfológico, lexical, semântico e pragmático; 
- Utilizar conscientemente os conhecimentos adquiridos sobre o sistema linguístico para uma melhor 
compreensão dos textos e para a revisão e aperfeiçoamento das suas produções. 

 
TESTES 

 
FICHAS DE 
TRABALHO 

 
 
 

10 

 
Atitudes e valores/cidadania 
-Responsabilidade: assiduidade/pontualidade, atenção nas aulas, cumprimento das regras estabelecidas; 

-Cooperação/participação: cumprimento de tarefas, interesse na realização das actividades, respeito pela 

opinião do outro, resposta positiva à solicitação dos colegas/professor, participação oportuna; 

-Autonomia/Atitude Crítica: espírito de observação, confronto de opiniões e procura de soluções. 

 
GRELHAS DE 

OBSERVAÇÃO 
 

AUTO E HETERO-
AVALIAÇÃO 

 
 

30 
(10+10+10) 


