
	

	

 
 
 

 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2018/2019 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Clássicos da Literatura  Ano: 12.º 
 

Curso: Básico   Científico-Humanístico X Profissional  
 

Planificação 

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

Avaliação 
Tempos 
Letivos 

1.º 

Sequência 0 
 
 
Sequência 1 
 
 
 
 
Sequência 2 
 
 
Sequência 3 
 
 
 
 

Textos de Viajantes: 
- Cândido ou o otimismo, Voltaire 
 
Os primeiros clássicos da literatura 
europeia em vernáculo: 
- Divina Comédia, Dante Alighieri 
- Decameron, Giovanni Boccaccio 
 

Teatro dos séculos XVI e XVII: 
- A Tempestade, William Shakespeare 
 
Viagem/Utopia: 
- Peregrinação, Fernão Mendes Pinto 
- Diário de William Beckford em 

Portugal e Espanha, William Beckford 

Atividades de 
diagnóstico 
     
Grelhas de 
registo de 
avaliação da 
oralidade    
 
Teste    
    
Oficina de 
escrita 
 
Compreensão 
escrita 
 
Grelhas de auto 
e 
heteroavaliação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 
tempos 

2.º 

 
Sequência 4 
 
 
 
 
Sequência 5 
 
 
 
Sequência 6 
 
 
 
Sequência 7  
 
 
 
 
 
 

 
Vivência romântica: 
- A Paixão do jovem Werther, Wolfgang 
von Göethe 
 
O romance – a epopeia dos tempos 
modernos: 
- Grandes Esperanças, Charles Dickens 
 
A condição feminina: 
- A menina Júlia, August Strindberg 
 

Modernismos e vanguardas: 
- Cartas a um jovem poeta, Rainer Maria 
Rilke 
- Poesias, Álvaro de Campos 
- Manifesto Anti-Dantas e por extenso, 
Almada Negreiros 
 
 
 

 
Grelhas de 
registo de 
avaliação da 
oralidade    
 
Teste    
    
Oficina de 
escrita 
 
Compreensão 
escrita 
 
Grelhas de auto 
e 
heteroavaliação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 
tempos 



 
 
Sequência 8 
 
 

 
 
Narrativas da modernidade: 
- Do lado de Swan. Em busca do tempo 

perdido, Marcel Proust 
 

3.º 

 
Sequência 9 

 
Linhas de força da narrativa 
contemporânea: 
     - um romance 
     - um conto 
     - uma crónica 

 
Grelhas de 
registo de 
avaliação da 
oralidade    
 
Teste    
    
Oficina de 
escrita 
 
Compreensão 
escrita 
 
Grelhas de auto 
e 
heteroavaliação  

 
 
 

 
19 

tempos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, arredondada à décima. 
 
Haverá apenas um teste escrito que incida sobre uma ou várias unidades didáticas (ou um trabalho) por 
módulo.  
 
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.   

§    Fichas.                    l                              35% 

 

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 os conteúdos 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 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Muito Bom) 
18 a 20 valores 

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 

(Suficiente) 
10 a 13 valores 



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

 

(Insuficiente) 
0 a 9 valores 

 


