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A disciplina de Literatura Portuguesa surge, mais uma vez, no presente ano letivo, como 

disciplina bienal da componente de formação específica do Curso Científico-Humanístico de 

Línguas e Humanidades com o intuito de possibilitar ao aluno “aceder a uma cultura literária 

que lhe permita ler, com autonomia, outros textos, no seu percurso de vida”. Assim, ao longo 

de dois anos (10º e 11º) valoriza-se “uma visão linguística, cultural e artística da literatura no 

sentido de poder garantir conhecimentos, experiências e hábitos fundamentais, necessários 

aos adolescentes (…), para que possam ser membros de direito de um património comum”. 

(adaptado do Programa da Disciplina) 

 

 

 Instrumentos de avaliação e modalidades 
 

Tendo como pano de fundo o texto literário, a avaliação da disciplina de literatura 

Portuguesa visa uma recolha sistemática e diversificada de informação acerca dos 

conhecimentos, atitudes, hábitos e interesses dos alunos, bem como o domínio de 

competências essenciais, gerais e específicas, como a compreensão e expressão orais, a 

leitura, a expressão escrita e o conhecimento explícito da língua, incluídos no programa de 

Língua Portuguesa. Neste sentido, os instrumentos a utilizar serão semelhantes aos usados 

na aprendizagem da língua materna: 

 

 - observação direta; 

 - registos informais e descritivos; 

 - questionários; 

 - textos orais / fórum de leitores; 

 - textos escritos / relatórios;  

 - listas de verificação; 

 - escalas de classificação (numéricas, de frequência e descritivas); 

 - grelhas de observação; 

 - testes objetivos (exercícios de escolha múltipla, de associação, de alternativa); 

 - testes não objetivos (resposta curta e externa); 

 - projetos de escrita; 

 - projetos de leitura; 

 - portefólio. 
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 O módulo inicial contempla a avaliação diagnóstica, visando a aferição de 

competências essenciais. Para além desta, privilegia-se também a autoavaliação como 

método de aferição ou aliada à heteroavaliação no decurso ou final de cada módulo. 

 

 O Projecto Individual de Leitura, desenvolvido autonomamente pelo aluno, 

pressupõe uma avaliação formativa e processual, através de um portefólio, suscitando, 

deste modo, uma reflexão contínua e sistemática sobre os diversos modos de aprender. 

 

 

 Parâmetros de avaliação 
 

 Avaliação dos módulos / competências: ……………………………….. 70% 

 - Compreensão / Expressão orais …………………………………. 10% 

 - Leitura / Compreensão e Expressão Escrita …………………….. 10%  

 - Testes escritos (versando os conteúdos literários dos módulos)..   50% 

 

Projecto Individual de leitura …………………………………………..  25%  

 

Competências transversais ……………………………………………..     5% 

 

 

  Relativamente aos testes escritos, respeita-se a estrutura e os critérios gerais de 

correção e classificação do exame nacional da disciplina. 

 

 No que diz respeito à compreensão e expressão orais, leitura e expressão escrita, os 

critérios de Literatura Portuguesa seguem os parâmetros definidos para a disciplina de 

Português, já que se trata da avaliação de competências comuns às duas disciplinas. 

 

 

 

 

 

                      

     

 

 

 

                                                                    

 

 

   

 

  
 


