AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MÉRTOLA
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE S. SEBASTIÃO, MÉRTOLA
ANO LETIVO 2018/2019

PONDERAÇÃO

7º Ano – Turma B
DISCIPLINA DE PORTUGUÊS
CURRÍCULO DA DISCIPLINA
Período

Temas

Subtemas

Texto literário e não literário:
1º
Período

- Texto narrativo de tradição oral;
narrativas
de
autores
portugueses e lusófonos;
- texto biográfico.

2º
Período

Texto literário e não literário
(continuação)

- Texto literário:
3º
Período

- Texto dramático

Aulas
previstas

Leitura orientada e análise dos textos e
obras:
- Textos diversos do manual.
- O Cavaleiro da Dinamarca, de Sophia de
Mello Breyner Andresen.
- Conteúdos de gramática
 Contrato de leitura
- Texto narrativo de autor estrangeiro
– História de uma Gaivota e do Gato que a
ensinou a voar, de Luís Sepúlveda.



Classificação do 3.º período

Média do 1º período – 30% + média do 2º período – 30% + média do 3º período
– 40%

Organização e correção da expressão escrita
Fatores de desvalorização

N.º de
Desvalorização
ocorrências
(pontos)

 Erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, erro de
2

1

3 ou +

2

2 ou 3

2

4 ou +

4

translineação e uso indevido de letra minúscula ou de letra
maiúscula inicial)
64

 Erro inequívoco de pontuação

 Erro de morfologia
 Erro de sintaxe
 Impropriedade lexical
36
MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA A DISCIPLINA

Leitura expressiva

Manual escolar; caderno diário; material de escrita; material prévia e atempadamente solicitado pela professora, tal
como fichas de trabalho, caderno de atividades, dicionários e outros.

Data dos testes:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Competências
Fichas de trabalho / oficina de escrita / trabalhos de grupo e individuais
Domínio

Contrato de leitura/ Exposição oral/

Cognitivo Compreensão / Expressão Oral

Leitura expressiva/ Compreensão oral

Ponderação
5%

10%

1ºPeríodo
25 de outubro
29 de novembro

2ºPeríodo
7 de fevereiro
21 de março

3ºPeríodo
30 de maio

90 %
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/ Participação oral

Atitudes

Média do 1º período – 40% + média do 2º período – 60%

63

NOTA: A calendarização dos conteúdos poderá sofrer alterações sempre que a docente considere pertinente fazê-las, atendo às características da turma e ao perfil/ritmo de aprendizagem dos alunos.

Domínios

Média ponderada dos diferentes parâmetros de avaliação

Classificação do 2.º período

 Incumprimento de regra de citação ou de referência a título de obra

Texto não literário:
- Texto de opinião e crítica
- publicidade.
- Conteúdos de gramática
 Exposição oral
- Leandro, Rei da Helíria, de Alice Vieira
- Poemas de vários autores portugueses
- Conteúdos de gramática.

- Texto poético

Classificação do 1.º período

Leitura / Compreensão / Expressão Escrita / Gramática

75%

Materiais necessários à participação na aula

2%

e Valores Trabalho de casa/extra-aula

3%

Comportamento

5%
TOTAL

A Professora de Português
Maria João Lança
10%

Tomei conhecimento:

100%

O(A) Encarregado(a) de Educação: __________________________________________________________________

___ de setembro de 2018

