Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares

Direção de Serviços Região Algarve
Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
GRUPO RECRUTAMENTO 300 – PORTUGUÊS
CURSOS CIENTIFICO-HUMANISTICOS – ANO LETIVO 2015 / 2016
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS – 11º e 12º ANO
DOMÍNIOS

Compreensão do
oral

Testes
Grelhas de
observação

Oralidade

COMPONENTE COGNITIVA

PROCEDIMENTOS /
INSTRUMENTOS 1

Expressão oral

Listas de
verificação

MEIOS

Testes objetivos (itens de
seleção: escolha múltipla;
associação/correspondência;
ordenação; completamento;
V/F; itens de resposta curta)

PERCENTAGEM
ATRIBUÍDA

5%

20%
Apresentação oral de trabalhos

Escalas de
classificação

Leitura /
Compreensão do texto escrito

Testes
Grelhas de
observação

Expressão escrita

Funcionamento da língua

Listas de
verificação
Escalas de
classificação

Testes objetivos (itens de
seleção: escolha múltipla;
associação/correspondência;
ordenação; completamento;
V/F; itens de resposta curta)

70%

Testes de resposta aberta (itens
de construção: resposta restrita
e resposta extensa)
Apresentação escrita de
trabalhos

COMPONENTE

DE ATITUDES E VALORES

Interrogatórios

>Interesse / empenho

Grelhas de
observação
(a)

(disponibilidade para a
participação; realização das
tarefas da aula; realização dos
trabalhos de casa)

5%

>Responsabilidade
(assiduidade e pontualidade;
presença do material
necessário; cumprimento de
prazos)
>Comportamento /
relacionamento interpessoal

a) 1-Insuficiente; 2- Suficiente – (menos); 3- Suficiente; 4- Bom; 5- Muito Bom
1

Os instrumentos de avaliação que incluam várias tipologias de exercícios e sejam dirigidos em simultâneo a vários domínios
têm peso 2, ou seja, a classificação neles obtida é considerada a dobrar. Os instrumentos que testem apenas um domínio
têm peso 1, ou seja, a classificação neles obtida vale uma vez.
- A seleção dos instrumentos de avaliação a aplicar em cada período é feita pelo grupo de professores a lecionar o nível.
- A classificação final é atribuída numa escala de 0 a 20 valores.
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FATOR DE PONDERAÇÃO
Classificação do
2.º período

Classificação do
3.º período

Classificação do 1.º período + Média não arredondada do 2.º período

Classificação do 2.º período + Média não arredondada do 3.º período

