
Agrupamento de Escolas de Mira – critérios de avali ação – Português Ensino Secundário  

 
 
Nota 1  -  Projeto de Leitura: 

a) O corpus e a metodologia do projeto serão definidos pela equipa pedagógica de cada ano letivo e 
previamente explicitados aos alunos. 

b) A duração máxima da exposição oral será de dez minutos. 
c) Caso o aluno ultrapasse, claramente, o tempo previsto para a sua exposição, terá uma penalização 

de 5%. 

Nota 2 : A complexidade no tratamento destes domínios será a exigida pelas Metas definidas para cada 
ano de escolaridade. 
Nota 3  : Dada a especificidade da disciplina, a utilização correta da Língua Portuguesa, já, se encontra 
contemplada nos diversos descritores associados aos domínios em avaliação. 

Competências/Parâmetros de avaliação   Instrumentos de 
avaliação 

% 

Oralidade 
Interpretar textos orais de diferentes géneros.  
Registar e tratar a informação.  
Planificar intervenções orais.  
Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral.  
Produzir textos orais com correção e pertinência.  
Produzir textos orais de diferentes géneros e com diferentes finalidades. 
Dominar técnicas de recurso às TIC 

 
Testes de compreensão 

(5%) 
 

Participação 
espontânea/direcionada 

(5%) 

 
Projeto de leitura / 

momentos formais de 
expressão oral (10%) 

 
 
 

20 

Leitura 
Ler e interpretar textos de diferentes géneros e graus de complexidade.  
Utilizar procedimentos adequados ao registo e ao tratamento da informação.  
Ler para apreciar criticamente textos variados. 

 
 

Testes 
 

 
 

10 

Escrita 
Planificar a escrita de textos.  
Escrever textos de diferentes géneros e finalidades.  
Redigir textos com coerência e correção linguística.  
Rever os textos escritos.  

 
Atividades de produção 

escrita 
 

Testes 

 
 

15 

Educação Literária 
Ler e interpretar textos literários 
Apreciar textos literários 
Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e culturais. 

 
Testes  

 
40 

Gramática 
Conhecer a origem e a evolução do português. (10º, ) 
Explicitar aspetos essenciais da sintaxe do português. (10º) 
Explicitar aspetos essenciais da lexicologia do português. (10º) 
Construir um conhecimento reflexivo sobre a estrutura e o uso do português. 
(11 e 12º) (FUTUROS) 
Reconhecer a forma como se constrói a textualidade. (11 e 12º) (FUTUROS 
Reconhecer modalidades de reprodução ou de citação do discurso. (11 e 
12º)(FUTUROS 
Explicitar aspetos da semântica do português. (12º)(FUTUROS 
Identificar aspetos da dimensão pragmática do discurso. (11º)(FUTUROS 
Nos atuais 11º e 12º anos mantêm-se os critérios em vigor. 

 
Testes 

 
10 

Atitudes e Valores/Educação para a 
Cidadania 

  

 
- Interesse e empenho 1% 
- Autonomia  - 1% 
- Pontualidade/assiduidade – 1% 
- Cumprimento de normas e regras em sala de aula – 1% 
- Cooperação em sala de aula – 1% 
Nota 3 

 
Grelhas de Registo de 
Observação 

 
  

 
 

5 

 


