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DEPARTAMENTO

Português

Línguas GRUPO DISCIPLINAR zOA I XO ANO 5.o I ó."

lll - Educação Literária

ll - Leitura

| - Oralidade (compreensåo e expressão)

Domínio

20%

20%

209{
(10%+

10%l

EPl

Ponderação

20%

200¡6

20%
(10%+

10%l

EM2

30%

30%

5%

l3%+2%)

E@03

Desenvolve a educação literária com aquisição de
conhecimento de aspetos específicos do texto narrativo, do
texto poético e do texto dramático, com progressiva autonomia
no hábito de leitura de obras titerárias e de apreciação
estética.

Vatoriza e avatia situações nas quais se envotve ou que
envotvem os outros.

Lê textos oríentados para infornnr, para expor e/ou explicar,
para comunicar fornntrnente uma situação ou assunto, pa,ra
relatar ou narrar, para influenciar e para outras finatidades.

Demonstra uma atitude de cooperação e colaboração e
manifesta-se criticarnente.

Compreende e expressa-se com base em textos/discursos de
géneros adequados a progósitos comunicativos como expor,
informar, descrever, narrar (recontar, contar), defender uma
opinião, fazer apreciaçoes (críticas) e argumentar (com base
em factos).

lntervém oportunamente e respeita as regras da comunicaçåo

Descritores Operativos

Conhecedor/Sabedor/
Culto/lnformado

Criativo

Comunicador

Responsávet/Autónomo

Leitor
I ndagador/l nvestigador

A, B, C, D, E, F, G,
H. I.J

Conhecedor/Sabedor/
Cutto/lnformado

Sistematizador/
Organizador

LeitÕr

A, B, C, D, E, F, G,
H, l,J

Conhecedor/Sabedor/
Culto/lnformado

Respeitador da
diferença/do outro

Sistematizador/
Organizador

Comunicador

Participativo/
Colaborador

A, B, C, D, E, F, G,
H, lrJ

Perfit do Aluno

Ficha(s) de
avaliaçáo/Teste(s)

Ficha(s) de
trabalho/fornntiva (s )

lntervenção/ões
ora[/is

Participação e/ou
desempenho em

trabathos de projeto
integrador e/ou

Domínio de
Autonomia Curricular

Autoavaliação

Heteroavaliaçáo

lnstrumentos

t



lnstrumentosPerfil do Aluno

Criativo

RespeÍtador da
diferença/do outro

Sistematizador/
Organizador

Comunicador

Participativo/
Cotaborador

Responsáve1/Autónomo

A, B, C, D, E, F, G,
H, lrJ

Conhecedor/Sabedor/
Cutto/lnformado

Sistematizador/
Organizador

Questionador

A, B, C, D,E,F,I, J

Descritores Operativos

Exercita a escrita, evidenciando a descriçáo, etaborando
narrativas (com descriçoes e, eventuatrnente, diátogo),
manifestando e defendendo uma opinião fundarnentada em
argurnentos vátidos, transmitindo conhecirìentos.

lntervém, de forma liundamentada, em assuntos e mornentos
diversos.

Conhece, progressivamente, aspetos básicos de diversos planos
(fonotógico, morfológico, das classes de palavras, sintático,
semântico, textual-discursivo ).

Reveta empenho e determinação no desenvoMrnento' na
organização e na sistematizaçao de conhecirnentos dversos.

Ponderação

E@D3

5%

30%

Ettz

20%

zo%

EPf

20%

20%

Domínio

lV - Escrita

V - Gramática

NOTAS:

Án¡m o¡ coMPETÊNcns Do PA

A L¡nguâgens e textos

B lnformação e comunicação

C Raciocínio e resolução de problemas

D Pensamento crítico e pensamento cr¡ativo

E Relåcionâmentointerpessoal

F Desenvolvimento pessoal e autonomia

G Bem-estar, saúde e ambiente

H Sensibilidade estética e artística

¡ Saber científico, técnico e tecnolcgico

J Consciência e domínio do corpo

r' EP-Ensinopresencial2' EÀ,1- Ensino misto3- E@D- Ensino a distância

O Coordenador de Departamento
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