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ESCOLA SECUNDÁRIA INFANTA D. MARIA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Ano letivo 2017/18 

PORTUGUÊS - Ensino Secundário (10º/11º e 12º Anos) 

“Elaborado na sequência do disposto no Despacho n.º 5306/2012, de 18 de abril, o Programa de 

Português do Ensino Secundário organiza-se em cinco domínios – Oralidade, Leitura, Escrita, Educação 

Literária e Gramática –, tendo em vista a articulação curricular horizontal e vertical dos conteúdos, a 

adequação ao público-alvo e a promoção do exercício da cidadania.” 

“As Metas Curriculares que acompanham este Programa constituem o documento de referência de 

todos os processos avaliativos, de acordo com o estabelecido nos descritores de desempenho. A 

classificação resultante da avaliação interna no final de cada período traduzirá, portanto, o nível de 

consecução dos desempenhos descritos.” 

“Os objetivos e descritores são de concretização obrigatória no ano de escolaridade a que se referem.”  

Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Secundário 

 

I. Domínios a avaliar: 

A. Oralidade (objetivos gerais) 

1. Compreender textos orais de complexidade crescente e de diferentes géneros, apreciando a sua 
intenção e a sua eficácia comunicativas.  

2. Utilizar uma expressão oral correta, fluente e adequada a diversas situações de comunicação.  

3. Produzir textos orais de acordo com os géneros definidos no Programa. 

Descritores de desempenho: 

1. Interpretar textos orais de diferentes géneros. 

2. Registar e tratar a informação. 

3. Planificar intervenções orais. 

4. Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral. 

5. Produzir textos orais com correção e pertinência. 

6. Produzir textos orais de diferentes géneros e com diferentes finalidades. 

 

 

 



B. Leitura (objetivos gerais) 

4. Ler e interpretar textos escritos de complexidade crescente e de diversos géneros, apreciando 
criticamente o seu conteúdo e desenvolvendo a consciência reflexiva das suas funcionalidades.  

Descritores de desempenho: 

7. Ler e interpretar textos de diferentes géneros e graus de complexidade. 

8. Utilizar procedimentos adequados ao registo e ao tratamento da informação. 

9. Ler para apreciar criticamente textos variados. 

 

C. Escrita (objetivos gerais) 

5. Produzir textos de complexidade crescente e de diferentes géneros, com diversas finalidades e em 
diferentes situações de comunicação, demonstrando um domínio adequado da língua e das técnicas de 
escrita.  

Descritores de desempenho: 

10. Planificar a escrita de textos. 

11. Escrever textos de diferentes géneros e finalidades. 

12. Redigir textos com coerência e correção linguística. 

13. Rever os textos escritos. 

 

D. Educação Literária (objetivos gerais) 

6. Ler, interpretar e apreciar textos literários, portugueses e estrangeiros, de diferentes épocas e géneros 
literários.  

7. Aprofundar a capacidade de compreensão inferencial.  

9. Desenvolver o espírito crítico, no contacto com textos orais e escritos e outras manifestações culturais 

Descritores de desempenho: 

14. Ler e interpretar textos literários. 

15. Apreciar textos literários. 

16. Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e culturais. 

 

F. Gramática (objetivos gerais) 

8. Desenvolver a consciência linguística e metalinguística, mobilizando-a para melhores desempenhos no 
uso da língua.  

Descritores de desempenho – 10.º ano 

17. Conhecer a origem e a evolução do português. 

18. Explicitar aspetos essenciais da sintaxe do português. 

19. Explicitar aspetos essenciais da lexicologia do português. 

 

 

 

 



Descritores de desempenho – 11.º ano 

17.  Construir um conhecimento reflexivo sobre a estrutura e o uso do português.  

18. Reconhecer a forma como se constrói a textualidade.   

19. Reconhecer modalidades de reprodução ou de citação do discurso.  

20. Identificar aspetos da dimensão pragmática do discurso.  

 

 Descritores de desempenho – 12.º ano 

17.  Construir um conhecimento reflexivo sobre a estrutura e o uso do português.  

18. Reconhecer a forma como se constrói a textualidade.   

19. Explicitar aspetos da semântica do português. 

 

 

 

II. Pesos a atribuir aos diferentes instrumentos de avaliação: 

 Momentos formais de avaliação escrita:  

 provas de avaliação escrita (domínios da Leitura, da  Educação Literária, da 

Gramática e da Escrita)  – 60% 

 fichas de trabalho  (sobre um dos Domínios de Referência das Metas Curriculares)  

– 10% 

 

 Domínio da Oralidade - 25% - a distribuir da seguinte forma: 

 Compreensão do oral          5% 

 Participação oral                  5% 

 Apresentação oral              15% 

 Comportamento – 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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.          




