CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2017/2018
CICLO:
DISCIPLINA:

SECUNDÁRIO
PORTUGUÊS (12º ANO)

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








Fernando Pessoa
 Poemas do ortónimo
 Bernardo Soares, Livro do Desassossego
 Poesia dos heterónimos
 Mensagem
Dois contos, a selecionar da lista
 Manuel da Fonseca, Sempre é companhia
 Maria Judite de Carvalho, George
 Mário de Carvalho, As famílias desavindas
Três poetas contemporâneos, a selecionar da lista
 Miguel Torga
 Jorge de Sena
 Eugénio de Andrade
 Alexandre O’Neill
 António Ramos Rosa
 (…)
José Saramago
 O ano da morte de Ricardo Reis

Gramática




Retoma/revisão de conteúdos (10º e 11º ano)
Linguística textual (texto e textualidade)
Semântica (valor temporal, valor aspetual, valor modal)

2. A avaliação será feita de acordo com:
DOMÍNIOS

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

Saber e Saber Fazer



Cognitivo e
Procedimental

PONDERAÇÃO

Escrita

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


INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

Oralidade

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

• Teste de avaliação

45%

•
Fichas,
composições,
trabalhos
diversos
(individuais ou em grupo)

15%

• Exposições orais

15%

•Participação e compreensão
oral (trabalhos, chamadas,
sínteses
de
aulas,
intervenções pertinentes)

10%
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Saber Ser

Atitudinal

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

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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