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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE LITERATURA PORTUGUESA - 10.º ano/ Ensino Secundário 

ANO LETIVO 2022-2023 

 

DOMÍNIO DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Leitura Literária 

• Interpretar textos literários, com recurso a metalinguagem literária adequada e a estratégias 
de análise de texto. 

• Explicitar temas, ideias principais, pontos de vista. 

• Reconhecer características estéticas e formais de obras e autores de diferentes épocas e 
géneros. 

• Contextualizar textos literários de vários géneros e autores (séculos XII – XVI). 

• Relacionar a literatura com outras formas de arte e outros produtos culturais da atualidade, 
descobrindo a especificidade da experiência estética e da fruição individual que dela 
decorrem. 

• Desenvolver um Projeto Individual de Leitura. 

40% 

Projeto Individual de 

Leitura  

 

Testes, fichas de leitura, 

resumos, comentários 

Excrita 

• Escrever textos com marcas específicas dos vários géneros, apreendidos na leitura e no 
contexto escolar, vocacionados para a elaboração de conhecimentos e de análise crítica. 

• Produzir textos críticos com base na comparação de obras lidas com outros textos e com 
outras manifestações estéticas. 

• Produzir textos que reflitam um ponto de vista estético e literário sobre as obras lidas 
com base na experiência de leitura crítica. 

• Respeitar os requisitos do trabalho intelectual na produção e divulgação de textos. 

40% 

Projeto Individual de 

Leitura  

 

Testes, fichas de leitura, 

resumos, comentários 

Oralidade 

Compreensão: 

• Interpretar textos orais de diferentes géneros. 

Expressão: 

• Participar, de forma segura e autónoma, em situações de comunicação oral, exprimindo 
reações e pontos de vista. 

10% 

Exposições Orais 

(exposições orais 

orientadas, mesas 

redondas) 
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Durante o processo de ensino-aprendizagem, faz-se uma avaliação formativa do trabalho realizado na sala de aula ou em casa, que permita a revisão, 

reformulação e correção de aspetos da aprendizagem. O trabalho formativo realizado na aula ou como trabalho de casa serve para facilitar a aprendizagem, 

exercitar ou consolidar conteúdos em aquisição, não sendo avaliado quantitativamente, já que o aluno está em processo de aprendizagem. 

Durante o processo de ensino–aprendizagem avaliam-se as competências linguística e de comunicação. Avalia-se ainda o interesse, o empenho e a 

participação na realização das tarefas na sala de aula e em casa. O aluno deverá fazer a autoavaliação e autorregulação da sua aprendizagem. 

 

Avaliação ao longo do ano letivo 

A classificação expressa na pauta no 1.º semestre resulta das classificações obtidas em cada um dos parâmetros.                                   

A classificação expressa na pauta no 2.º semestre resulta das classificações obtidas em cada um dos parâmetros desde o início do 1.º semestre até ao final 

do 2.º semestre.  

A avaliação é contínua, atendendo-se à situação particular de cada aluno e à progressão na aprendizagem consistentemente positiva ou negativa 

ao longo do ano, ponderados os resultados obtidos nos instrumentos de avaliação. 

 

 

• Produzir textos orais em situações formais de comunicação. 

Atitudes 

• Revela responsabilidade. 

• Organiza o trabalho de aula / casa. 

• Adere e intervém nas atividades da aula/Agrupamento. 

• Coopera e relaciona-se com os outros em tarefas e projetos comuns. 

• Manifesta um comportamento adequado ao espaço de sala de aula ou outro. 

10% 

Tabela de descritores de 

desempenho 
 


