ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO
DEPARTAMENTO DE LETRAS
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS– CURSOS PROFISSIONAIS
ANO LETIVO 2017/2018
1. Avaliação Diagnóstica
Nos 1º anos de escolaridade tem caráter obrigatório e nos 2º anos assume caráter facultativo, podendo realizar-se sempre que o
professor a considere pertinente.
Pode revestir, entre outras, a forma de testes, fichas e/ou construção de texto guiado ou não, nas formas oral e escrita.
2. Avaliação Formativa
Sem lhe ser atribuída qualquer classificação, haverá também avaliação formativa, com um caráter contínuo e sistemático, a
realizar no decurso ou no final de cada unidade temática, na modalidade escrita e/ou oral (operacionalizada em testes, fichas,
caderno diário, leitura, exposições orais, diálogos, etc.).
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3. Avaliação Sumativa
A avaliação sumativa será pontualmente realizada, em momentos que o professor a considere oportuna e atempadamente
comunicada aos alunos e registada em locais apropriados.
Os instrumentos serão diversificados: fichas de trabalho; elaboração de guiões, quer de verificação de leitura, quer de
observação crítica de um documento oral ou visual; relatórios críticos; expressão escrita, sob a forma de diário ou outra; trabalho
de pares; leitura expressiva de textos; reformulação de trabalhos; exposições orais; sínteses; resumos, testes escritos, portefólio
(facultativo), trabalhos de casa…
A avaliação em cada módulo será feita de acordo com o quadro seguinte:

Produção escrita
Funcionamento da
Língua/ Leitura

Fichas de avaliação sumativa

Compreensão e Expressão Oral - Participação Formal

70% a)
20%

Competências
Transversais estratégicas

COMPONENTE CÍVICA

Participo e assumo um comportamento adequado ao contexto. (3%)
Contribuo para um bom ambiente na sala de aula, valorizando a
Interação
entreajuda e a colaboração com o professor e com os colegas na
concretização das tarefas da aula. (3%)
Atenção
Estou atento durante as aulas (3%)
10 %
Cumpro as tarefas definidas, na aula e extra-aula, no tempo
estipulado. (0.25%)
Empenhamento Mal entro na sala de aula, organizo imediatamente os materiais
adequados e começo a trabalhar (0.25%)
Sou pontual e assíduo (5%)
a) Nos módulos que integrem Análise de Obra integral, reservar 5% (dos 70% das Fichas de avaliação formativa) para a
componente leitura.
4. Autoavaliação
A autoavaliação é realizada no final de cada período letivo, através de ficha própria construída e aprovada em sede de
Departamento.
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