
	

	

 
 
 

 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2018/2019 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Literatura Portuguesa  Ano: 10.º 
 

Curso: Básico   Científico-Humanístico X Profissional  
 

Planificação 

Período Sequências/Temas/Módulos  Conteúdos Programáticos/Domínios 
Instrumentos 
de Avaliação 

Tempos 
Letivos 

1.º 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sequência 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Poesia galego-portuguesa: 
 
  - Cantigas de amigo 
  - Cantigas de amor 
  - Cantigas de escárnio e maldizer 
 
Prosa Medieval: 

- Livros de Linhagens (um excerto) 

 

Projeto Individual de Leitura 

 

 

 

 

 

Teste 
diagnóstico   
    
 
Grelhas de 
registo de 
avaliação da 
oralidade    
 
Teste     
    
Grelhas de 
avaliação  da 
produção 
escrita 
 
Fichas de 
compreensão 
escrita 
 
Grelhas de auto 
e 
heteroavaliação 

70 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

2.º 

 

 

Sequências 1 e 2 

Prosa Medieval: 

- Fernão Lopes, Crónica de El- 

-rei D. João I (excertos - ciclos de 
capítulos com coerência narrativa) 
 
Do Renascimento ao  
Pré-Romantismo 
 

Classicismo 

Teatro: 
 Gil Vicente, Farsa de Inês Pereira	
(integral) 

 
 
Grelhas de 
registo de 
avaliação da 
oralidade    
 
Teste     
    
Grelhas de 
avaliação da 
produção escrita 
 
Fichas de 

69 



  
Poesia  
 Luís de Camões: 
 - redondilhas 
 - sonetos 
 - uma canção 
 

Projeto Individual de Leitura 

compreensão 
escrita 
 
Grelhas de auto 
e 
heteroavaliação 

3.º 

 

 

Sequências 2 e 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosa  
 
 Fernão Mendes Pinto, 
Peregrinação (excertos) 
 

Pré-Romantismo 
 
Poesia  
 
- Bocage 
 
Projeto Individual de Leitura 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------- 
 
Domínio da Leitura Literária: 
 
- interpretar textos literários, com 
recurso a metalinguagem adequada 
e a estratégias de análise de texto;  
- demonstrar a organização interna 
e externa do texto;  
- explicitar tema(s), ideias 
principais, pontos de vista.  
Inferir sentidos a partir da análise 
dos recursos expressivos presentes 
no texto;  
- reconhecer características 
estéticas e formais de obras e 
autores de diferentes épocas e 
géneros: lírica galego-portuguesa; 
Livros de Linhagens, crónicas de 
Fernão Lopes; lírica camoniana; 
Menina e Moça, de Bernardim 
Ribeiro; Peregrinação, de Fernando 
Mendes Pinto; teatro de António 
José da Silva; poesia de Boacage;  
- contextualizar textos literários de 
vários géneros e autores;  
- mobilizar para a interpretação 
textual os conhecimentos adquiridos 
sobre as características de textos 
literários de diferentes géneros;  

 
Grelhas de 
registo de 
avaliação da 
oralidade    
 
  
Teste     
    
Grelhas de 
avaliação da 
produção escrita 
 
Fichas de 
compreensão 
escrita 
 
 
Grelhas de auto 
e 
heteroavaliação 
 

41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- compreender o significado das 
influências sociais	e	históricas sobre 
a escrita e o leitor;  
- comparar textos da mesma época 
e de épocas diferentes em função 
de temas, ideias, valores e marcos 
históricos e culturais;  
- relacionar a literatura com outras 
formas de arte e outros produtos 
culturais da atualidade, descobrindo 
a especificidade da experiência 
estética e da fruição individual que 
dela decorrem;  
- compreender a literatura nas suas 
dimensões social, cultural, pessoal e 
ética;  
- desenvolver um projeto individual 
de leitura.  
Domínio da Escrita: 
 
Planificar o texto, selecionando 
informação relevante para a sua 
adequação à situação comunicativa 
e aos objetivos da escrita.  
Organizar, por escrito, informação 
relevante para a produção de texto, 
através de procedimentos 
adequados ao registo e ao 
tratamento da informação.  
Escrever textos com marcas 
específicas dos vários géneros, 
apreendidos na leitura e no 
contexto escolar, vocacionados para 
a elaboração de conhecimentos e  
análise crítica (resumos, resenhas, 
comentários);  
- produzir textos críticos com base 
na comparação de obras lidas com 
outros textos (literários ou não) e 
com outras manifestações estéticas;  
- produzir textos que reflitam um 
ponto de vista estético e literário 
sobre as obras lidas com base na 
experiência de leitura crítica;  
- adequar, em tarefas de produção 
escrita, efeitos estéticos e retóricos 
à intenção e ao destinatário ou 
público-leitor;  
- respeitar os requisitos do trabalho 
intelectual na produção e 
divulgação de textos.  
Domínio da Oralidade: 
 
- participar de forma segura e 
autónoma em situações de 



comunicação oral, exprimindo 
reações e pontos de vista sobre 
leituras realizadas;  
- produzir textos orais em situações 
formais de comunicação (exposições 
orais, intervenções em debates e 
em diálogos argumentativos) com 
respeito pelas características do 
género em causa e pelos princípios 
de cooperação e cortesia;  
- utilizar metalinguagem adequada à 
interpretação e análise do texto;  
- partilhar experiências de leitura 
sob o ponto de vista estético e 
literário.  
 

       

    Notas: 

       1) A sequência dos temas/módulos/domínios pode ser alterada em função das atividades planificadas 
nos planos de turma, nomeadamente nos domínios de autonomia curricular, através do trabalho de 
articulação curricular e interdisciplinar.  

       2) Os instrumentos de avaliação formativa poderão ser partilhados com outras disciplinas. 

       3) Algumas aulas serão utilizadas para a realização de atividades do Projeto Individual de leitura, de 
oficinas de escrita, práticas de oralidade, de fichas e de testes e para a correção de fichas e de testes de 
avaliação, bem como para a auto e heteroavaliação. 
 
       4) O Portefólio do Projeto Individual de Leitura é constituído por todos os trabalhos realizados no seu 
âmbito. 

Critérios 

 Critérios Específicos Critérios Gerais 

(cognitivo) 
Conhecimentos/ 
Competências 

(Socioafetivo) 
Assiduidade e pontualidade 

Comportamento/atitudes na sala de aula 
Empenho e organização 
Cooperação e interação 

Capacidade de expressão e comunicação 

1) 2) Total 

Ensino secundário 45% 45% 90% 10% 

 
1) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar da média aritmética da classificação de todos os 

testes e/ou trabalhos realizados, durante o ano, arredondado à décima. 
 
Haverá apenas um teste escrito que incida sobre uma ou várias unidades didáticas por período letivo. 
 
Os  testes  devem  ser  elaborados  de  acordo  com  matriz/informações  da responsabilidade  do  grupo  
disciplinar/equipa  pedagógica/professor(es).   
 
A matriz/informações deve ser dada a conhecer aos alunos com a antecedência mínima de sete dias, 
antes da realização de cada prova. 

 
 
 
 
 



2)       Critérios específicos 
 

 

Domínio 

 da oralidade 

e 

Domínio da 
leitura 

 

 

§ Atividades realizadas de forma oral. 
§ Atividades de leitura. 

 

10% 

 

 

Domínio  

da  expressão 
escrita 

e 

Domínio  

da leitura 

 

§ Testes.                                                   45%                                              
 

§ Oficinas de escrita.   

§    Projeto Individual de leitura.                  35% 

§    Fichas.      

80% 

Notas:  
       1) Para os critérios gerais, o valor a atribuir, arredondado à décima, deve 
resultar de todas as observações realizadas. 
        2) Em cada período, o valor resultante da aplicação dos critérios específicos 
corresponde à média aritmética ponderada, da classificação do teste escrito, de 
todas as oficinas de escrita, de todos os trabalhos realizados, individuais e/ou em 
grupo, e de todos os registos de avaliação efetuados, arredondados até às décimas. 

 

              	 	 	 	 	  

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à 
Saída da Escolaridade Obrigatória, os descritores de desempenho são os seguintes: 

 

Níveis de Desempenho/Descritores Classificação 
O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na 
disciplina. 
É sempre responsável cumprindo com empenho e brio todas as tarefas nos prazos 
solicitados, é assíduo, pontual, utiliza sempre os materiais requeridos. Apresenta uma 
atitude correta perante todos os elementos da comunidade educativa manifestando 
uma cidadania ativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a plenitude das competências de conhecimentos, capacidades 
e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 

(Muito Bom) 
18 a 20 valores 



• Consciência e domínio do corpo 
 
O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
 Evidencia grande responsabilidade, cumprindo com empenho as tarefas solicitadas nos 
prazos estabelecidos, é quase sempre assíduo, é pontual, utiliza sempre os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a maior parte das competências de conhecimentos, 
capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Bom) 
14 a 17 valores 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter 
pequenas dificuldades na disciplina. 
É responsável, cumpre com as tarefas solicitadas, quase sempre nos prazos 
estabelecidos. É relativamente assíduo e pontual. Utiliza com regularidade os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de 
conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Suficiente) 
10 a 13 valores 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na 
disciplina. 
Por vezes não é responsável, não cumpre com as tarefas solicitadas, não cumpre 
prazos, não é assíduo nem pontual, não traz os materiais requeridos. Por vezes 
apresenta uma atitude não muito correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder 
adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das 
competências de conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas 
seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 

(Insuficiente) 
0 a 9 valores 



• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 
 


