
 
  

ESCOLA SECUNDÁRIA INFANTA D. MARIA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO   2017/2018 

Literatura Portuguesa 

Ensino Secundário (11.º Ano) 

 

 
Domínios Específicos: Pesos:  
 

LEITURA (compreensão/interpretação/análise de texto) e 

ESCRITA 

 

60% 
 
 

 

ORALIDADE 
 

10% 
 

 
 

PROJETO INDIVIDUAL DE LEITURA/PIL 
 

(Trabalhos escritos: relatórios, fichas de leitura, textos de 

opinião e de apreciação crítica, entre outros; exposições orais, 

fóruns de leitores; portefólio.) 
 

 
 

25% 

 

COMPORTAMENTO 5%        

 
Capacidades e competências a avaliar, de acordo com o Programa da disciplina: 
 

 Compreensão de textos diversificados e capacidade de produzir enunciados decorrentes de 

questões que os textos colocam (escrito com o texto, escrita a partir do texto, escrita sobre o texto).  

 Capacidade de detetar diferenças e semelhanças entre textos, inferindo sobre os efeitos do 

contexto e sobre interpretações produzidas por outros leitores.  

 Capacidade de demonstrar os elos de ligação entre os significados produzidos e as opções 

do autor no que respeita a modos e géneros, estrutura e linguagem.  

 Capacidade de apreciar textos literários. 

 Domínio de técnicas fundamentais da escrita compositiva. 

 Competência de expressão escrita correta e coerente, com um vínculo evidente à 

terminologia e teoria apropriadas.  

 Competência de expressão oral fluente e adequada, tendo em conta a situação e a intenção 

comunicativa. 

 Competência argumentativa na forma como sustém uma linha de argumentação. 
 

 
Instrumentos e processos de avaliação: testes/ fichas de avaliação, trabalhos individuais (relatórios, fichas de 

leitura, textos de opinião e de apreciação crítica, entre outros), grelhas de observação/registo, observação direta, 

exposições orais, fóruns de leitores, portefólio. 

Será implementada, ao longo do ano escolar, uma avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 

 

 



 

 

 

Comportamento (5%) 

 

Perfis de desempenho e classificações previstas 

 
 
 

20 valores 

O aluno:  

 tem o material necessário; 

 apresenta os trabalhos de casa; 

 mantém os registos em dia e organizados; 

 participa e demonstra empenho na realização das tarefas 

 cumpre as regras de funcionamento da sala de aula 

18 valores (intermédio) 

 
 

16 valores 

O aluno frequentemente: 

 tem o material necessário; 

 apresenta os trabalhos de casa; 

 mantém os registos em dia e organizados; 

 participa e demonstra empenho na realização das tarefas 

 cumpre as regras de funcionamento da sala de aula. 

14 valores (intermédio)  

 
 

12  valores 

O aluno descontinuamente:  

 tem o material necessário; 

 apresenta os trabalhos de casa; 

 mantém os registos em dia e organizados; 

 participa e demonstra empenho na realização das tarefas 

 cumpre as regras de funcionamento da sala de aula. 

 
 

10 valores 

O aluno raramente:  

 tem o material necessário; 

 apresenta os trabalhos de casa; 

 mantém os registos em dia e organizados; 

 participa e demonstra empenho na realização das tarefas 

 cumpre as regras de funcionamento da sala de aula. 

8  valores  (intermédio) 

 
 

6 valores 

O aluno não:  

 tem o material necessário; 

 apresenta os trabalhos de casa; 

 mantém os registos em dia e organizados; 

 participa e demonstra empenho na realização das tarefas 

 cumpre as regras de funcionamento da sala de aula. 
 

 

     Em casos de incumprimento sistemático das regras de funcionamento da sala de aula, mostrando 

profundo desrespeito pelo trabalho do docente e dos colegas, será atribuída a classificação de 4 

valores.          
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