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 CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PESO 

DOMÍNIO 
COGNITIVO  

(CONHECIMENTOS 
E CAPACIDADES) 

- Testes de avaliação: no mínimo, dois testes no 1.º e no 2.º períodos e 
um teste no 3.º período. 

70% 

90% 
- Apresentações orais: uma apresentação por período de um trabalho 
a designar pelo professor. 

20% 

DOMÍNIO SOCIOAFETIVO 
(ATITUDES E VALORES) 

- Participação na aula / realização das tarefas propostas 
- Registos de aula  
- Realização dos TPC 
- Responsabilidade, empenho e organização 
- Comportamento 

10% 

 

TESTES DE AVALIAÇÃO 
Os testes de avaliação escrita (que integram os domínios da leitura, da escrita, da gramática e da educação literária) deverão 

ter a duração de 90 minutos e, sempre que possível, ter uma estrutura semelhante à dos exames nacionais. 60% da sua 
cotação total será distribuída pelo conteúdo e 40% pela forma.  

Deverão ser constituídos por três grupos com a cotação distribuída da seguinte forma:  

GRUPO I GRUPO II GRUPO III 

Leitura e Expressão Escrita – 90 a 100 pontos Leitura e Gramática – 50 a 60 pontos Expressão Escrita – 50 a 60 pontos 
 

Os limites de referência do grupo III são os seguintes: 130 a 170 palavras. Poderão estabelecer-se outros limites, 
consoante a tipologia textual solicitada. 

   
APRESENTAÇÕES ORAIS  

As apresentações orais (que podem integrar os domínios da leitura, da oralidade e da educação literária) serão 
realizadas individualmente ou em grupo até um máximo de três elementos, cabendo a cada um deles uma intervenção 
de cinco minutos. Pelo menos uma das apresentações orais terá de ser um Projeto de Leitura. Neste caso, deverá ser 
atribuída a classificação de 0 (zero) sempre que: 

- o aluno revele não ter lido integralmente a obra contratualizada com o professor; 
- o aluno apresente parcialmente a obra contratualizada; 
- se verifique fuga ao tema proposto; 
- o aluno não tiver o trabalho preparado na data estipulada ou quando for solicitado. 
Em todas as apresentações orais deverá haver lugar a um momento de leitura de um texto (excerto, poema, etc.) 

com a extensão de, sempre que possível, 100 a 200 palavras. 
A obra selecionada pelo aluno: 
- deverá pertencer à lista que consta no programa da disciplina, pelo menos num dos períodos; 
- estará sempre sujeita à aprovação do professor, caso não faça parte da lista referida. 
O aluno não pode: 
- apresentar mais do que uma vez (quer no mesmo ano quer em anos distintos) a mesma obra; 
- recorrer a qualquer meio audiovisual (quadro interativo, computador, projetor de vídeo, retroprojetor, televisão, 

leitor de CD e DVD, MP3, Ipod, telemóvel…); utilizar cenários; alterar a disposição da sala de aula. Excetuam-se as situações 
em que o aluno tenha lido a obra em formato e-book. Nesse caso, poderá apresentar os elementos paratextuais e ler o 
excerto selecionado a partir do dispositivo utilizado. 

 

MATERIAL OBRIGATÓRIO: manual adotado, caderno diário, material de escrita, material previamente solicitado pelo 
professor (fichas de trabalho, obras de leitura integral…).   


