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DESCRITORES (AE)

PONDERAÇÃO

TAREFAS AVALIATIVAS

20%

- compreensão

. Planifica intervenções orais.

Questão-aula

- expressão

· Produz textos orais de diferentes géneros e com diferentes finalidades: Exposição sobre um
tema; Apreciação crítica; Texto de opinião.

Exposição oral

· Interpreta textos orais de diferentes géneros.

Trabalho individual

Linguagens e textos
Informação e comunicação
Leitura

Sensibilidade estética e artística

· Lê e interpreta textos de diferentes géneros e com diferentes finalidades.

Ficha de trabalho

Pensamentos crítico e criativo

· Lê para apreciar criticamente textos variados.

Questionário

Consciência e domínio do corpo

· Utiliza procedimentos adequados ao registo e ao tratamento da informação.

Trabalho colaborativo

· Situa obras literárias em função de grandes marcos históricos e culturais.

Trabalho em par/grupo

· Interpreta obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros.

Leitura expressiva

· Reconhece valores culturais, éticos e estéticos manifestados nos textos.

Dramatização

. Compara textos de diferentes épocas em função dos temas, ideias, valores e marcos
históricos e culturais.

Trabalho de Pesquisa

EDUCAÇÃO LITERÁRIA

Raciocínio e resolução de problemas
Saber científico, técnico e tecnológico

10%

20%

CONHECIMENTOS E
CAPACIDADES

…
ESCRITA

10%

· Planifica a escrita de textos (elaborar um plano).

Produção textual individual

· Escreve textos de diferentes géneros e finalidade: Apreciação crítica, Opinião, Relatório,
Síntese, Comentário
· Redige textos com coerência e correção linguística.
GRAMÁTICA

10%

· Explicita aspetos essenciais da lexicologia do português.

Ficha de trabalho

. Sistematiza conhecimentos gramaticais

Produção textual individual

· Avalia um texto com base nas propriedades que o configuram.
Total

70%
. é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário para as aulas).
. respeita o ambiente de trabalho e os outros, não perturbando o desenvolvimento das
atividades letivas.
15%

. utiliza adequadamente as instalações e o material escolar.
.

Desenvolvimento pessol e autonomia

é perseverante perante as dificuldades.

Relacionamento interpessoal
Bem-estar, saúde e ambiente
ATITUDES

. é interventivo , empreendedor e colaborador.

15%

. demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo com princípios dos direitos
humanos.
.

assume e responde pelas suas próprias ações.

. age em função do bem comum, nomeadamente em questões ambientais.

Total

30%

