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ORALIDADE 

Compreende tema(s), ideias centrais, 
contexto e objetivo (expor, informar, 
explicar, persuadir), sentidos figurados e 
contextuais, inferências, síntese, avaliação 
de argumentos (validade e adequação) 
Expõe temas, ideias e opiniões) 
Planifica e avalia o texto oral de acordo 
com a intenção comunicativa e o género 
textual (expor/informar, explicar, 
argumentar) 
Usa vocabulário e recursos gramaticais 
diversificados (coordenação e 
subordinação; anáfora; conectores frásicos 
e marcadores discursivos)  
Usa fluente e corretamente recursos 
verbais e não verbais (apresentação 
eletrónica, Web) 

Compreensão oral 
(Testes) 

10% 

20% 

Intervenção oral 
Apresentação oral 

(Observação Direta) 

10% 

LEITURA 

 

Lê em suportes variados: (auto)biografia, 
diário, memórias; reportagem, comentário; 
texto de opinião; cartas de apresentação 
Lê em voz alta, silenciosa e autónoma, não 
contínua e de pesquisa - sentido global 
Faz inferências 
Reconhece tema(s), ideias principais, 
pontos de vista, causas e efeitos, factos, 
opiniões 
Analisa a estrutura do texto (partes e 
subpartes) 
Regista e faz tratamento da informação 
(métodos do trabalho científico) 

 

Leitura/ Interpretação 

(Testes/ Observação 
Direta) 

 

15% 

20% 

Leitura em voz alta 

(Observação Direta) 

5% 

EDUCAÇÃO 

LITERÁRIA 

Lê integralmente os textos literários do 

programa 
Interpreta o texto em função do modo 
literário (temas, experiências, valores 
representados) 
Identifica no texto poético: estrofe, rima, 
esquema rimático e métrica; no texto 
dramático: ato, cena, fala e indicações 
cénicas 

Identifica recursos expressivos – função e 

sentido: (enumeração, pleonasmo e 

hipérbole), antítese 

Expressa opiniões e problematização de 

sentidos sobre os textos lidos e ouvidos 

Expressa apreço por livros lidos através de 

diversos processos e suportes 

Leitura/ Interpretação 

Declamação/ 
Representação 

(Testes/ Observação  
Direta) 

 

5% 10% 



 

 Elabora um projeto de leitura autónoma 
Projeto de Leitura 

(Leitura Autónoma) 

5% 

ESCRITA 

Escreve textos com finalidade informativa e 
argumentativa: diário, entrevista, 
comentário, resposta a questões de leitura 
Planifica o texto com finalidades 
informativas (distribuição de informação por 
parágrafos, continuidade de sentido, 
progressão temática, coerência e coesão) 
Redige textos com coesão, coerência, 
confronto de ideias e pontos de vista, 
tomada de posição (sobre personagens, 
acontecimentos, situações e/ou 
enunciados); 
Escreve com correção sintática, 
vocabulário diversificado, ortografia, 
pontuação 
Reformula o texto (adequação ao contexto 
e correção linguística) 
Usa as tecnologias da informação (na 
produção, revisão e edição de texto) 
Respeita os princípios do trabalho 
intelectual: normas da citação 

Trabalhos Escritos e 
Testes 

20% 20% 

GRAMÁTICA 

Reconhece e Conhece classes de palavras.  
Usa o modo conjuntivo em frases complexas 
Conhece o predicativo do complemento direto 
Analisa vários aspetos das frases complexas 
(subordinação adverbial, subordinação adjetival 
e subordinação substantiva, função sintática da 
oração substantiva completiva selecionada pelo 
verbo, orações subordinadas adverbiais 
comparativas, consecutivas e concessivas) 
Estabelece relações de sentido entre palavras 
Usa formas linguísticas adequadas à expressão 
de opinião e à assunção de compromissos 
Conhece variação da língua de natureza social 

Atividades de Gramática 
e Testes 

15% 15% 
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Participação 

 

 
 

Realiza as tarefas da aula: 4%. Desconta 1% 

por cada registo negativo  

Lista de verificação/ Registo 

INOVAR 
4% 

15% 

 Faz o T.P.C.: nº de trabalhos realizados/nº de 

trabalhos pedidos x4) 

Lista de registo do T.P.C. 

/Registo INOVAR 
4% 

Responsabilidade 
Traz o material:  Desconta 0,5% por cada 

registo negativo 

Lista de verificação/Registo 

INOVAR 
2% 

Comportamento 

Não perturba a aula:  Para cada ocorrência 

negativa registar menos 1%; 

 

Lista de observação/Registo 

INOVAR 
5% 

 100% 

 
 
 

 
 
 

 


