
ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMÕES 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PORTUGUÊS 10º, 11º e 12ºANOS (ESR@D) – (2021/2022) 

 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS 
 

 
DOMÍNIOS 

 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 
PNDERAÇÃO 
AVALIAÇÃO 
CONTÍNUA 

 

 

LINGUAGENS E TEXTOS  

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO    

RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS   

 

PENSAMENTO CRÍTICO E 

PENSAMENTO CRIATIVO  

  

 SENSIBILIDADE ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

     

 

CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO 

CORPO 

 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 
 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 
AUTONOMIA 
 
 

 

 

ORALIDADE 

 

 Compreensão: 

 Interpreta textos orais de diferentes géneros. 

 Sintetiza o discurso escutado. 

 Expressão: 

 Produz textos orais com correção e propriedade lexical. 

 Expressa pontos de vista. 

 Faz exposições orais (momento formal de oralidade). 

 

Teste/Exercício 
de compreensão 

oral – 10% 
Exposição oral    

10% 

 

 
 
 

20% 

 

LEITURA/EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

 Lê em suportes variados textos. 

 Realiza leitura crítica e autónoma. 

 Analisa e interpreta textos literários e não literários. 

 Analisa a organização interna e externa do texto e os recursos utilizados para a construção 
do sentido do texto. 

 Contextualiza textos literários. 

  Interpreta textos literários portugueses de diferentes autores e géneros. 

  Analisa o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do texto. 

 Reconhece valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos. 

 
Grelhas de 

observação - 
participação nas 

sessões síncronas 

30% 

 
 
 

Trabalhos escritos 
a submeter na 

plataforma 
30% 

 
 
 

30% 

 

ESCRITA/GRAMÁTICA 

 Planifica e redige de textos de diferentes géneros: sínteses, exposições sobre um tema e 
apreciações críticas. 

 Respeita os princípios do trabalho intelectual: identificação das fontes utilizadas, 
cumprimento das normas de citação, uso de notas de rodapé e referenciação bibliográfica. 

 Adquire competência gramatical por meio de um conhecimento explícito sistematizado 
sobre aspetos essenciais dos diversos planos da língua: fonológico, morfológico, das 
classes de palavras, sintático, semântico e textual-discursivo. 

 
 

30% 

  

 Procura ultrapassar as suas dificuldades e enriquecer as suas aprendizagens. 

 Coopera e partilha. 

 Demonstra empenho e autonomia no seu processo de aprendizagem. 

 Respeita perspetivas diversificadas e constrói consensos. 

Tabela de 
descritores de 
desempenho 

 20% 

 
 

20% 

 

 

NOTA: A classificação final de cada módulo resultará da ponderação de 75% para os instrumentos que fazem parte da Avaliação contínua (cf. Tabela) e de 25% para a 

Prova final de módulo (escrita).  


