CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Português
Módulo 7- n.º de lições: 53 – 3ºA; 48 – 3ºB
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS:A – Linguagem e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e
pensamento criativo; E – Relacionamento interpessoal; F – Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber
científico, técnico e tecnológico; J – Consciência e domínio do corpo.
DOMÍNIOS

CONHECIMENTOS

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS
Fernando Pessoa
Poesia do ortónimo
Poesia dos heterónimos
Linguagem estilo e estrutura
Memória
Apreciação Crítica
Artigo de opinião
Exposição sobre um tema
Diálogo argumentativo
Debate

PONDERAÇÃO
(%)

40%

Compreensão e Expressão Oral
Educação Literária

APTIDÕES

Expressão escrita
Gramática

40%

PERFIL DO
ALUNO

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

DESCRITORES DE DESEMPENHO

Ler e interpretar textos literários.
Identificar o tema dominante, justificando.
Explicitar a estrutura do texto.
Distinguir informação subjetiva de informação objetiva.
Verificar a adequação e a expressividade dos recursos verbais e não-verbais.
Ler e interpretar textos de diferentes géneros e graus de complexidade.

Produzir textos orais e escritos com correção e pertinência.
Ler e interpretar textos de diferentes géneros e graus de complexidade.
Ler e interpretar textos literários.
Explicitar aspetos essenciais da sintaxe do português.
Explicitar aspetos essenciais da lexicologia do português.

Atitudes

Colaboração /Responsabilidade
Relacionamento interdisciplinar
Espírito de Equipa
Autonomia/Empenho
Espírito Crítico

20%

Relacionar-se com respeito e cordialidade com colegas e professores.
Cooperar com colegas e professores na aquisição das aprendizagens.
Ser autónomo nos trabalhos a realizar.
Demonstrar comportamentos adequados em contexto de sala de aula.
Revelar espírito crítico em diferentes situações.
Revelar responsabilidade na realização das tarefas propostas.

PROCEDIMENTO GERAIS DE AVALIAÇÃO

1) Serão utilizados os instrumentos que melhor se adequem ao Perfil dos Alunos, tendo em conta as competências a desenvolver e o momento avaliativo. O professor informará os
alunos sobre os instrumentos de avaliação escolhidos ficando esta informação registada no caderno do aluno.
2) Os alunos são sempre informados dos critérios de avaliação, assim como das eventuais propostas de correção.
3) As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento/Projeto Interdisciplinar de Turma são consideradas na avaliação da disciplina.

Recomendações do professor aos pais/encarregados de educação relativamente à avaliação:

Ajudar o aluno a controlar o calendário da avaliação | Zelar para que chegue a horas e traga todo o material | Informar-se com frequência sobre a situação do aluno
Módulos a lecionar no ano letivo

1.º Período
M7- Fernando Pessoa – Ortónimo / heterónimos (Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos) e Bernardo Soares (Livro do desassossego)
2.º Período
M8 - Fernando Pessoa - Mensagem/Poetas Contemporâneos
3.º Período
M9 - Contos/ José Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis

A professora,
Paula Botelho da Costa

