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

 

 Unidades 1 – Comunicadores do século XXI: texto comunicacional (artigo de divulgação científica /texto expositivo, 
verbete de enciclopédia, reportagem, entrevista, roteiro turístico, crítica de cinema, anúncio publicitário, texto de 
opinião, carta de apresentação, notícia, anúncio de emprego, carta de apresentação, currículo e comentário). 

 Unidade 2 – Narrativas prodigiosas: texto literário narrativo (texto de autor estrangeiro e de autor português, texto 
de literatura juvenil, texto biográfico e texto descritivo). 

 Unidade 3 – Nas esferas da poesia: texto literário poético (cantiga de amigo, soneto, cantiga, trovas e esparsa). 
 Unidade 4 – Espaço cénico: texto literário dramático (texto de autor estrangeiro e português). 
 Gramática: consolidação dos conteúdos de anos anteriores e abordagem dos constantes no Programa de 8º 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% 
 
 

15% 
 
 
 
 

15% 
 

10% 
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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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