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Critérios de Avaliação 
 

 

Literatura Portuguesa 

 

 

Ensino Secundário (10.º Ano) 
 

  
Conhecimentos (Saber) / 

Capacidades (Saber fazer) 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

95% 

55% 
45% 

Escrita 

Testes de avaliação. 

 

Questão-aula 10% 

30% 
Prática e ou 

experimental 

Trabalhos 

escritos / 

pesquisa / 

exercícios em 

sala de aula 

Momentos formais de avaliação / 

grelhas de observação direta na aula: 

intervenções orais e escritas dos 

alunos durante as aulas 

Projeto Individual de Leitura 

10% 

5% 

Oralidade 

Expressão oral 
Momentos formais de avaliação da 

Expressão oral 

5% 
Compreensão do 

oral 

Momentos formais de avaliação da 

compreensão oral 

  Atitudes (Saber ser) INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

5 %  
Sentido de responsabilidade 

Grelhas de observação 
Comportamento 
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Ensino Secundário (11.º Ano) 
 

Objetivos da Disciplina 
Domínio Cognitivo 

Capacidades e Competências a avaliar 

Instrumentos 

de avaliação 

 Diversificar as experiências de 

leitura de modo a desenvolver a 

reflexão crítica, a sensibilidade 

estética e a imaginação; 

 Desenvolver a competência de 

leitura crítica a partir do 

contacto com vários modos, 

géneros e convenções textuais, 

 Consolidar hábitos de leitura 

eclética, através do contacto 

frequente e gradualmente mais 

consciente e autónomo com os 

livros; 

 Ampliar o conhecimento dos 

contextos culturais de produção 

e de receção das obras e 

respetivas contingências, 

reconhecendo o texto literário 

como objeto que transcende as 

suas circunstâncias; 

 Utilizar uma terminologia 

literária adequada e rigorosa 

sempre que o discurso analítico 

assim o suscitar; 

 Apreciar a Literatura, 

reconhecendo-lhe a sua função 

de valorização social, cultural, 

pessoal e ética; 

 Produzir textos de diferentes 

tipologias, escrevendo sobre o 

texto, a partir do texto e com o 

texto, integrando competência 

textual e expressão pessoal: 

 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. 

LEITURA 
a) Ler fluentemente e em profundidade, hierarquizando 

os conteúdos do texto, apreendendo criticamente o seu 

significado e intencionalidade.  

b) Selecionar adequadamente as ideias.  

c)  Selecionar as estratégias adequadas a uma leitura 

eficaz.  

d) Apreciar textos literários. 

e) Utilizar chaves linguísticas e textuais para desfazer 

ambiguidades, deduzir sentidos implícitos e reconhecer 

usos figurativos. 

f) Interpretar linguagens de natureza icónica e simbólica. 

g) Distinguir as formas naturais da literatura. 

h) Estabelecer relações temáticas entre textos. 

i) Reconhecer valores culturais, estéticos, éticos, políticos 

e religiosos que perpassam nos textos.  

Leitura 

25% 

Testes de 

avaliação 

 Competências referencial, textual e de recetividade 

estética demonstradas em portefólio, no âmbito do 

Projeto Individual de Leitura. 

Projeto 

Individual de 

Leitura 

30% 

 Portefólio 

EXPRESSÃO ESCRITA 
a) Escrever com fluência e correção.  

b) Dominar técnicas fundamentais da escrita 

compositiva.  

c) Exprimir pontos de vista, argumentar.  

d) Planificar e organizar as ideias de forma articulada. 

e) Usar um vocabulário diversificado e preciso.  

Expressão 

Escrita 

25% 

 Testes de 

avaliação 

COMPREENSÃO E EXPRESSÃO ORAL 
a) Seguir uma exposição ou discurso, retendo a 

informação que a seguir possa utilizar em intervenção 

construtiva.  

b) Identificar no discurso factos, opiniões, enunciados 

persuasivos, argumentativos.  

c) Reconhecer a intenção comunicativa do locutor.  

d) Expressar-se de forma fluente e adequada tendo em 

conta a situação e a intenção comunicativa.  

e) Exprimir pontos de vista, argumentar.  

f) Destacar unidades informativas relevantes.  

Expressão 

Oral 

10% 

 

Compreensão 

Oral 

5% 

 

Momentos 

formais de 

avaliação 

Atitudes e Valores 

 Responsabilidade 

 Comportamento 

 Interesse e Empenho 

2% 

2% 

1% 

Grelhas de observação 

 


