CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2017/2018
CICLO:

CURSOS
ANO:
PROFISSIONAIS
Português

DISCIPLINA:

11º

1. Serão alvo de estudo os conteúdos/ temas seguintes:
Módulo 4 – Texto argumentativo - Padre António Vieira, “Sermão de Santo António. Pregado na cidade de S. Luís do Maranhão,



ano de 1654”: capítulos I e V (integral); excertos dos restantes capítulos;
Texto dramático - Almeida Garrett, Frei Luís de Sousa (integral)
Módulo 5 – Texto narrativo - Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição Introdução e Conclusão (leitura obrigatória). Escolher mais 2
capítulos, de entre os seguintes: I, IV, X e XIX.
Eça de Queirós, Os Maias (integral)
Módulo 6 – Texto poético - Antero de Quental, Sonetos Completos Escolher 3 poemas
Cesário Verde, Cânticos do Realismo (O Livro de Cesário Verde) “O Sentimento dum Ocidental” (leitura
obrigatória) Escolher mais 3 poemas, de entre os seguintes: “Num Bairro Moderno”; “Cristalizações”; “De
Tarde”; “De Verão”; “A Débil”
Gramática: Retoma (em revisão) dos conteúdos estudados no 10.º ano e abordagem dos constantes no Programa de 11º ano.







2. A avaliação será feita de acordo com:
DOMÍNIOS

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO


INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

Escrita

Saber Ser

Saber e Saber Fazer

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

• Caderno diário/portefólio
(pesquisa e tratamento da
informação)

Cognitivo e
Procedimental


Atitudinal

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

40%

15%

Oralidade

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

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

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

Grelhas de registo de
observação direta

30%

15%

3. Outras informações úteis:
Estes critérios aplicam-se a todos os módulos de formação nesta disciplina.
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