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1. Serão alvo de estudo os conteúdos/ temas seguintes: 
 

 Textos da comunicação social: crónica, entrevista, recensão, editorial… 
 Textos narrativos: excertos de textos de autores estrangeiros (José Mauro de Vasconcelos, Clarice Lispector, Oscar Wilde) 

e contos integrais (A Aia, de Eça de Queirós, e/ou A Palavra Mágica, de Vergílio Ferreira). 
 Textos poéticos: poema de dez autores referenciados nas Metas Curriculares (Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro, 

José Gomes Ferreira, Jorge de Sena, Sophia de Mello Breyner…). 
 Texto dramático: Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. 
 A narrativa épica: Os Lusíadas, de Luís de Camões. 
 Gramática: consolidação dos conteúdos trabalhados nos anos anteriores e exploração dos incluídos especificamente nas 

Metas Curriculares para o 9º ano. 
 

2. A avaliação será feita de acordo com: 

 DOMÍNIOS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO PONDERAÇÃO 
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Cognitivo e 
Procedimental 

 
 Escrita 

 
Compreensão e expressão/produção 
(leitura, compreensão e interpretação 
de textos; produção de diferentes 
géneros de textos; reconhecimento e 
aplicação das regras da gramática). 
 

 Oralidade 
 
Compreensão e expressão/produção 
(compreensão de discursos 
orais/interpretação de textos; 
produção de textos orais; expressão de 
ideias e conhecimentos). 

 
 
• Teste de avaliação  
  
• Fichas, composições, 
trabalhos diversos 
(individuais ou em grupo)  
 
 
 
• Exposições orais  
  
•Participação e compreensão 
oral (trabalhos, chamadas, 
sínteses de aulas, 
intervenções pertinentes)  
 
 

 
 

45% 
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Atitudinal 

 
 
• Respeito  
(comportamento, cumprimento regras, 
assiduidade e pontualidade) 
 

Grelhas de registo de 
observação direta 15% 

3. Outras informações úteis: 

 

 Cálculo das classificações finais: 
a) havendo progressão no 2º período: 1º per = 40%; 2º per = 60% 
b) havendo progressão no 3º período: 1º per = 30%; 2º per = 30%; 3º per = 40% 
c) não havendo progressão no 2º per: 1º per = 50%; 2º per = 50%; 
d) não havendo progressão no 3º per: cada período = 33,3% 
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