
	
	

	

  

 
 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2018/2019 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Português  Ano: 1.º 
 

Curso: Regular  VOC   Científico-Humanístico  Profissional X 
 

 

Período Sequências/Temas//Módulos  
Conteúdos 

Programáticos/Domínios 
Instrumentos de 

Avaliação 
Tempos 
Letivos 

1º 

 

 

 

 

 

 

Módulo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Módulo 2 

   

Textos Literários 

Poesia Trovadoresca  

• Cantigas de amigo 

• Cantigas de amor 

• Cantigas de escárnio e de 
maldizer 

 

Fernão Lopes 

• Crónica de D. João I 

(excertos de dois capítulos) 
 
Textos não Literários 
 

- Anúncios publicitários 
- Exposição  
- Reportagem 
- Documentário 
- Síntese 
 
Gramática  

 
Textos Literários 
 

Gil Vicente  

• Farsa de Inês de Pereira  

• Teste de 
diagnóstico 

 
 
 
 
 
 

• Grelhas de 
observação da 
oralidade 

 
 
 

• Grelhas de 
avaliação da 
produção escrita 

 
 

• Fichas de leitura  
 
 
 
• Fichas de 

compreensão oral 
 
 
 
 
 
 
 

• Testes  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 
 
 

2º 

 
 
 
 
 

Módulo 2 (continuação) 
 
 
 
 
 

 

Textos Literários 
 

Gil Vicente  

• Farsa de Inês de Pereira 

(continuação 

 
Luís de Camões 
“Rimas” 
• redondilhas 
• sonetos 

 
 
 
 
 
 

32 
 
 
 
 



	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 3 

 
 
 

 

Textos não Literários 
 

- Exposição  
- Apreciação crítica 
- Reportagem 
- Síntese 
 

Gramática 

 

Textos Literários 
 
Luís de Camões  
“Os Lusíadas” 
• visão global 
• constituição da matéria épica 
• reflexões do poeta 

 
 

 

 

 

 

• Fichas de auto e 
heteroavaliação 

 

 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

3º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 3 (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos Literários 
 
Luís de Camões  
“Os Lusíadas” 
• visão global 
• constituição da matéria épica 
• reflexões do poeta 

 
Textos não Literários 
 
- Artigo de divulgação científica 
- Anúncio publicitário 
- Exposição  
- Apreciação crítica 
- Relato de viagem 
- Síntese 
 
Gramática 
 
 
------------------------------------------- 
 
Domínio da Oralidade: 
 
- interpretar textos orais dos 
géneros reportagem e 
documentário, evidenciando 
perspetiva crítica e criativa;  
- sintetizar o discurso escutado a 
partir do registo de informação 
relevante quanto ao tema e à 
estrutura;  
- produzir textos adequados à 
situação de comunicação, com 
correção e propriedade lexical;  
- exprimir, com fundamentação, 
pontos de vista suscitados por 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

leituras diversas; 
- fazer exposições orais para 
apresentação de leituras 
(apreciação crítica de obras, 
partes de obras ou textos com 
temas relevantes), de sínteses e de 
temas escolhidos autonomamente 
ou requeridos por outros;  
- utilizar adequadamente recursos 
verbais e não - verbais para 
aumentar a eficácia das 
apresentações orais; 
- utilizar de modo apropriado 
processos como retoma, resumo e 
explicitação no uso da palavra em 
contextos formais; 
- recorrer a processos de 
planificação e de avaliação de 
textos para melhoria dos discursos 
orais a realizar;  
- interpretar o sentido global do 
texto e a intencionalidade 
comunicativa com base em 
inferências devidamente 
justificadas;  
- utilizar métodos de trabalho 
científico no registo e tratamento 
da informação. 
Domínio da Leitura: 
  
- ler em suportes variados 
textos de diferentes graus de 
complexidade dos géneros 
seguintes: relato de viagem, 
exposição sobre um tema, 
apreciação crítica e cartoon;  
- realizar leitura crítica e 
autónoma;  
- analisar a organização interna 
e externa do texto;  
- clarificar tema(s), ideias 
principais, pontos de vista;  
- analisar os recursos utilizados 
para a construção do sentido 
do texto; 

 

 - interpretar o sentido global do 
texto e a intencionalidade 
comunicativa com base em 
inferências devidamente 
justificadas;  
- utilizar métodos de trabalho 
científico no registo e tratamento 
da informação.  
Domínio da Educação Literária: 
 



	
	

- interpretar textos literários 
portugueses de diferentes autores 
e géneros, produzidos entre os 
séculos XII e XVI;  
- contextualizar textos literários 
portugueses anteriores ao século 
XVII em função de marcos 
históricos e culturais;  
- relacionar características formais 
do texto poético com a construção 
do sentido;  
- analisar o valor de recursos 
expressivos para a construção do 
sentido do texto, designadamente: 
alegoria, interrogação retórica, 
metonímia, aliteração, apóstrofe, 
anástrofe;  
- comparar textos em função de 
temas, ideias e valores;  
- reconhecer valores culturais, 
éticos e estéticos presentes nos 
textos;  
- expressar, oralmente ou por 
escrito, pontos de vista 
fundamentados, suscitados pelas 
obras e seus autores;  
- desenvolver um projeto de 
leitura que revele pensamento 
crítico e criativo, a apresentar 
publicamente em suportes 
variados. 
Domínio da Escrita  
 
- escrever sínteses, exposições 
sobre um tema e apreciações 
críticas, respeitando as marcas de 
género;  
- planificar o texto a escrever, 
após pesquisa e seleção de 
informação pertinente;  
- redigir o texto com domínio 
seguro da organização em 
parágrafos e dos mecanismos de 
coerência e de coesão textual;  
- editar os textos escritos, em 
diferentes suportes, após revisão, 
individual ou em grupo, tendo em 
conta a adequação, a propriedade 
vocabular e a correção linguística;  
- respeitar os princípios do 
trabalho intelectual: identificação 
das fontes utilizadas, cumprimento 
das normas de citação, uso de 
notas de rodapé e referenciação 



	
	

bibliográfica.		
Domínio	da	Gramática:	
	
- conhecer a origem, a evolução e 
a distribuição geográfica do 
Português no mundo;  
- reconhecer processos fonológicos 
que ocorrem no português (na 
evolução e no uso);  
- analisar com segurança frases 
simples e complexas (identificação 
de constituintes e das respetivas 
funções sintáticas, incluindo 
complemento do nome e do 
adjetivo, divisão e classificação de 
orações, incluindo orações 
subordinadas substantivas 
relativas);  
- reconhecer valores semânticos de 
palavras considerando o respetivo 
étimo;  
 
 
- explicitar o significado das 
palavras com base na análise dos 
processos de formação;  
- usar de modo intencional 
diferentes valores modais 
atendendo à situação comunicativa 
(epistémicos, deônticos e 
apreciativos);  
- reconhecer a anáfora como 
mecanismo de coesão e de 
progressão do texto;  
- relacionar situações de 
comunicação, interlocutores e 
registos de língua (grau de 
formalidade, relação hierárquica 
entre os participantes, modo oral 
ou escrito da  interação), tendo 
em conta os diversos atos de fala.  
 
 

 
Notas: 
 
        1) A sequência dos temas/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 oficinas de escrita, práticas de oralidade, leitura 
contratual e correção de fichas e testes de avaliação, bem como para a auto e heteroavaliação. 

         4) Em todos os módulos, serão trabalhados os domínios da educação literária, da leitura, da oralidade, da 
escrita e da gramática. 
 
 
 
 



	
	

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 resulta do teste e/ou trabalho realizado no módulo. 

 
Haverá apenas um teste escrito que incida sobre uma ou várias unidades didáticas, por módulo.  
 
Os testes serão elaborados de acordo com matriz/informações da responsabilidade do grupo 
disciplinar/equipa pedagógica/professor(es).  
 
A matriz/informações será 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	

§ Exposições orais segundo plano 
/atividades realizadas de forma oral. 

§ Fichas de verificação da compreensão 
oral. 

§ Leitura expressiva. 
§ Projeto de leitura/Contrato de leitura. 

25% 

 

Domínio		
da		expressão	

escrita	
e	

Domínio		
da	leitura	

	

§ Testes.                                        45%                                 

§ Oficinas de escrita. 
§ Trabalhos escritos individuais                    

ou em grupo.                               20% 

§ Projeto de leitura/ 
Contrato de leitura. 

§ Fichas de leitura. 

65%    

Domínio	da	
gramática	

Competência avaliada de forma transversal. 

Notas:  
       1) Para os critérios gerais, o valor a atribuir, arredondado à décima, 
deve resultar de todas as observações realizadas, durante o módulo. 
        2) Em cada módulo, 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 nos conteúdos, 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 
• Consciência e domínio do corpo 

(Muito Bom) 
18 a 20 valores 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nos conteúdos, 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 nos conteúdos, 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 

(Suficiente) 
10 a 13 valores 



	
	

• 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 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstas nos conteúdos, 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 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Insuficiente) 
0 a 9 valores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


