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Escola Secundária de Camões 
 

Disciplina: LITERATURA PORTUGUESA -10º/11.º Ano de Escolaridade 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022 
 

Perfil do aluno (PA) 

Áreas de 

competência 

Organizador 
Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 
Instrumentos de Avaliação 

Classificação 

Final de 

Período 

 

 

 

Linguagem e Textos 

 

 

 

 

Informação e 
Comunicação 

 

 

 

 

 

Leitura Literária 

 

 Interpretar textos literários, com recurso a metalinguagem 
literária adequada e a estratégias de análise de texto. 

  Explicitar temas, ideias principais e 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(séculos XVIII – XXI).  

 Contextualizar textos literários de vários géneros e autores.  

 Compreender o significado das influências sociais e históricas 
sobre a escrita e o leitor. 

 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. 

 
 
 

Projeto Individual de Leitura –
8% 
 
 
Testes – 24% 

 

Trabalhos de Pesquisa, fichas, 

roteiros – 8% 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderação 

40% 

 

 

 

 

 

 
 Planificar o texto, selecionando informação relevante para a sua 

adequação à situação comunicativa e aos objetivos da escrita. 

 
Projeto Individual de Leitura – 
6% 
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Raciocínio e 
Resolução de 
Problemas 

 

 

 

Pensamento Crítico e 
Pensamento Criativo 

 

 

 

 

 

Escrita 

 Organizar, por escrito, informação relevante para a produção de 
texto, através de procedimentos adequados ao registo e 
tratamento de informação. 

 Escrever textos com marcas específicas dos vários géneros, 
apreendidos na leitura e no contexto escolar, vocacionados para 
a elaboração de conhecimentos e de análise crítica. 

 Produzir textos críticos com base na comparação de obras lidas 
com outros textos 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. 

 
 

Produções em Oficina de 
Escrita – 6% 
 
Testes – 18% 
 
 

 

 

Ponderação 

 

30% 

 

 

 

 

 

Saber Científico  

Oralidade 

 

Compreensão: 

 Interpretar textos orais de diferentes géneros. 

Expressão: 

 Participar, de forma segura e autónoma, em situações de 
comunicação oral, exprimindo reações e pontos de vista sobre 
as leituras lidas. 

 Produzir textos orais em situações formais de comunicação. 

 Utilizar metalinguagem adequada à interpretação e análise de 
texto com respeito pelas características do género e pelos 
princípios de cooperação e cortesia. 

 Partilhar experiências de leitura sob o ponto de vista estético e 
literário. 

 

 

Exposições Orais (exposições 

orais orientadas, mesas 

redondas, tertúlias, palestras, 

debates…) - 10% 

 

 

 

 

 

 

Ponderação 

10% 
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Perfil do aluno (PA) 

Áreas de 

competência 

Organizador 
Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes Instrumentos de Avaliação 

Classificação 

Final de 

Período 

 

Desenvolvimento 

Pessoal e Autonomia 

(Bem-Estar, Saúde e 

Ambiente) 

Sensibilidade Estética e 

Artística 

Relacionamento 

Interpessoal 

(Consciência e 

Domínio do Corpo) 

Leitura Literária 

Escrita 

Oralidade 

 Procura ultrapassar as suas dificuldades e enriquecer as suas 
aprendizagens.  

 Demonstra empenho e autonomia no seu processo de 
aprendizagem. 

 

 Compreende o impacto dos seus comportamentos na sua a saúde, 
e no seu bem-estar.  

 Desenvolve consciência e responsabilidade ambiental e social. 
 

 Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as diferentes 
manifestações culturais sejam elas mais artísticas, técnicas e/ou 
tecnológicas. 

 Coopera e partilha.  

 Respeita perspetivas diversificadas e constrói consensos. 
 

 Reconhece a importância das atividades motoras. 

 Realiza experiências motoras de modo a favorecer as 
aprendizagens globais e integradas. 

 

 

 

 

Tabelas de descritores de 

desempenho 

 

 

 

 

 

Ponderação 

20% 

 

 As classificações finais do segundo e terceiro períodos serão obtidas através da seguinte fórmula:  

 (Y+2Z): 3 

 Y = classificação final do período anterior;  

 Z = classificação obtida no período. 
 


