ESCOLA SECUNDÁRIA VITORINO NEMÉSIO

ANO LETIVO 2020/2021

PERFIS de APRENDIZAGEM ESPECIFICAS
DISCIPLINA de PORTUGUÊS Secundário – 12º ano
Níveis

ORALIDADE (COMPREENSÃO) E LEITURA

Domínio Critérios

Tratamento
de
informação

20 - 18

17 - 14

Identifica, regista e
sintetiza, com
autonomia, informação
relevante em textos de
diferentes graus de
complexidade
argumentativa, dos
géneros apreciação
crítica e artigo de
opinião.

Identifica, regista e
sintetiza, recorrendo
pontualmente a ajuda,
informação relevante
em textos de diferentes
graus de complexidade
argumentativa, dos
géneros apreciação
crítica e artigo de
opinião.

Identifica, com
autonomia, no género
debate, marcas
reveladoras das
diferentes intenções
comunicativas.

Identifica, no género,
recorrendo
pontualmente a ajuda,
marcas reveladoras das
diferentes intenções
comunicativas.

13 - 10

9-7

6-1

Identifica, regista e
sintetiza informação
relevante em textos de
diferentes graus de
complexidade
argumentativa, dos
géneros apreciação
crítica e artigo de
opinião, com ajuda
sistemática ou com
lacunas pontuais que
não afetam o sentido.

Identifica, regista e
sintetiza informação
relevante em textos de
diferentes graus de
complexidade
argumentativa, dos
géneros apreciação
crítica e artigo de
opinião, com lacunas
sistemáticas que
podem afetar o
sentido.

O baixo nível de
assiduidade/
frequência irregular
das atividades letivas
e/ou o desempenho
manifestamente
insuficiente não
permitem
a recolha de elementos
de avaliação que
possam fundamentar a
atribuição de uma
classificação superior.

Identifica, no género
debate, com ajuda
sistemática e/ou com
lacunas pontuais que
não afetam o sentido,
marcas reveladoras das
diferentes intenções
comunicativas.

Identifica, no género
debate, com lacunas
que podem afetar o
sentido, marcas
reveladoras das
diferentes intenções
comunicativas.

1

Interpreta, adotando
uma perspetiva crítica
e criativa, enunciados
orais/escritos com
diferentes graus de
complexidade.

Interpreta, embora
com falhas pontuais
que não comprometem
o sentido, enunciados
orais/ escritos com
diferentes graus de
complexidade.

Interpreta, com falhas
que podem
pontualmente prejudicar
o sentido, enunciados
orais/ escritos com
diferentes graus de
complexidade.

Interpreta, com
lacunas que podem
comprometer o
sentido, enunciados
orais/ escritos com
diferentes graus de
complexidade.

Aprecia, com
autonomia, a validade
dos argumentos
aduzidos pelos
participantes de um
debates.

Aprecia, com falhas
pontuais que não
comprometem o
sentido, a validade dos
argumentos aduzidos
pelos participantes de
um debates.

Aprecia, com falhas que
podem pontualmente
prejudicar o sentido, a
validade dos argumentos
aduzidos pelos
participantes de um
debates.

Aprecia, com lacunas
que podem
comprometer o sentir,
a validade dos
argumentos aduzidos
pelos participantes de
um debates.
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Níveis
Domínio Critérios

20 - 18

ORALIDADE (EXPRESSÃO) E ESCRITA

Planifica, com
autonomia, a
apresentação de opiniões
(com tópicos,
argumentos e exemplos).

17 - 14

13 - 10

9-7

Planifica, com
orientação pontual, a
apresentação de
opiniões (com tópicos,
argumentos e
exemplos).

Planifica opiniões (com
tópicos, argumentos e
exemplos), com
orientação sistemática,
apresentando falhas
pontuais.

Esboça uma
planificação com
lacunas
sistemáticas.

Participa, com
orientação pontual em
debates, justificando
pontos de vista e
reformulando posições.

Participa, com
orientação sistemática,
em debates, justificando
pontos de vista e
reformulando posições.

Participa em debates,
justificando pontos de
vista e reformulando
posições, de forma
pouco fundamentada,
ainda que com
orientação.

Produz enunciados orais
com propriedade
vocabular e
diversificação de
estrutura sintáticas.

Produz enunciados orais
com incorreções
esporádicas que não
condicionam a
comunicação.

Produz enunciados orais
com incorreções que
podem pontualmente
impedir a comunicação.

Produz enunciados
com incorreções que
impedem a
comunicação.

Avalia, com autonomia,
individualmente e/ou em
grupo, discursos orais
produzidos por si
próprio, através da
discussão de pontos de
vista.

Avalia, com falhas
pontuais,
individualmente e/ou em
grupo, discursos orais
produzidos por si
próprio, através da
discussão de pontos de
vista.

Avalia, com orientação
sistemática,
individualmente e/ou em
grupo, discursos orais
produzidos por si
próprio, através da
discussão de pontos de
vista.

Avalia, com pouca
fundamentação,
individualmente e/ou
em grupo, discursos
orais produzidos por
si próprio, através da
discussão de pontos
de vista.

Participa
Comunicação construtivamente em
debates, justificando
oral
pontos de vista e
reformulando posições.

6-1

O baixo nível de
assiduidade/
frequência irregular
das atividades
letivas e/ou o
desempenho
manifestamente
insuficiente não
permitem
a recolha de
elementos de
avaliação que
possam
fundamentar a
atribuição de uma
classificação
superior.
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Níveis

20 - 18

17- 14

13 - 10

Planifica exposições
sobre um tema,
apreciações críticas e
textos de opinião com
autonomia,
apresentando
informação pertinente e
estruturada.

Planifica exposições
sobre um tema,
apreciações críticas e
textos de opinião, com
orientação pontual,
apresentando informação
pertinente e estruturada.

Planifica exposições
sobre um tema,
exposições críticas e
textos de opinião, com
orientação sistemática,
apresentando falhas
pontuais.

Redige, com
desenvoltura,
Comunicação consistência e correção
escrita
os textos planificados.

Redige, com orientação
pontual, textos coerentes
e coesos.

Redige, com orientação
sistemática e/ou falhas
pontuais, textos
coerentes e coesos.

Utiliza, com autonomia,
mecanismos de revisão
e correção para
aperfeiçoar o texto
escrito.

Utiliza, com orientação
pontual, mecanismos de
revisão e correção para
aperfeiçoar o texto
escrito.

Utiliza, com orientação
sistemática e/ou falhas
pontuais, mecanismos
de revisão e correção
para aperfeiçoar o texto
escrito.

Respeita rigorosamente
os princípios do
trabalho intelectual
como referenciação

Respeita globalmente os
princípios do trabalho
intelectual como
referenciação

Respeita pontualmente
os princípios do
trabalho intelectual
como referenciação

9-7

6-1

Domínio Critérios
Esboça exposições
sobre um tema,
exposições críticas e
textos de opinião, com
lacunas sistemáticas.

O baixo nível de
assiduidade/
frequência
irregular das
atividades letivas
e/ou o desempenho
manifestamente
insuficiente não
Redige textos com
permitem
falhas significativas, a a recolha de
nível da coerência e da elementos de
coesão.
avaliação que
possam
fundamentar a
Utiliza mecanismos de atribuição de uma
revisão, avaliação e
classificação
correção, apresentando superior.
lacunas significativas.

Desrespeita os
princípios do trabalho
intelectual como
referenciação
4

bibliográfica de acordo
com normas específicas.

bibliográfica de acordo
com normas específicas.

bibliográfica de acordo
com normas específicas.

bibliográfica de
acordo com normas
específicas.
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Domínio

EDUCAÇÃO
LITERÁRIA

Níveis
Critérios

Mobilização de
conhecimentos
literários

20 - 18

17 - 14

13 - 10

9-7

Lê e interpreta,
autonomamente, com
explicitação de
inferências, textos
literários de grau de
complexidade variada,
produzidos por autores
portugueses, do séc.
XX.

Lê e interpreta, com
falhas pontuais,
inclusivamente na
explicitação de
inferência, textos
literários de grau de
complexidade variada,
produzidos por autores
portugueses, do séc.
XX

Lê e interpreta, com
falhas que podem
afetar o conteúdo,
textos literários de
grau de complexidade
variada, produzidos
por autores
portugueses, do séc.
XX.

Lê e retira apenas
informação literal de
textos literários de
grau de
complexidade
variada, produzidos
por autores
portugueses, do séc.
XX.

Relaciona de forma
crítica as obras literárias
com o contexto
histórico, social e
cultural em que estão
inseridas.

Relaciona as obras
literárias com o
contexto histórico,
social e cultural em
que estão inseridas, de
forma autónoma, mas
com lacunas pontuais.

Relaciona, com
lacunas pontuais e
orientação sistemática,
as obras literárias com
o contexto histórico,
social e cultural em
que estão inseridas.

Revela incapacidade
de estabelecer nexos
lógicos entre as obras
literárias e o contexto
histórico, social e
cultural em que estão
inseridas ainda que
com orientação
sistemática.

Compara, com
autonomia, textos em
função de temas, ideias,
valores e marcos
históricos e culturais.

Compara, com
orientação pontual,
textos em função de
temas, ideias, valores e
marcos históricos e
culturais.

Compara, com
orientação sistemática
e/ou com falhas que
não afetam o
conteúdo, textos em
função de temas,
ideias, valores e
marcos históricos e
culturais.

Compara textos em
função de temas,
ideias, valores e
marcos históricos,
apresentando falhas
que afetam o
conteúdo.

6–1

O baixo nível de
assiduidade/
frequência
irregular das
atividades letivas
e/ou o
desempenho
manifestamente
insuficiente não
permitem
a recolha de
elementos de
avaliação que
possam
fundamentar a
atribuição de uma
classificação
superior.

6

Explicita, com
autonomia, valores
culturais, éticos e
estéticos presentes nos
textos.

Explicita, globalmente,
valores culturais,
éticos e estéticos
presentes nos textos.

Explicita,
pontualmente, valores
culturais, éticos e
estéticos presentes nos
textos.

Revela indiferença à
presença de valores
culturais, éticos e
estéticos presentes
nos textos.

Desenvolve, com
autonomia, através de
suportes variados, um
projeto de leitura que
revela pensamento
crítico e criativo.

Desenvolve, com
orientação pontual,
através de suportes
variados, um projeto
de leitura que revela,
frequentemente,
pensamento crítico e
criativo.

Desenvolve, com
orientação sistemática,
através de suportes
variados, um projeto
de leitura que revela,
pontualmente,
pensamento crítico e
criativo.

Desenvolve, com
orientação
sistemática, um
projeto de leitura que
revela lacunas
consideráveis no
pensamento crítico e
criativo.
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Domínio

Níveis
Critérios

20 - 18

17 - 14

13 - 10

9-7

Explicita aspetos
essenciais da
lexicologia de
português (processos
irregulares de
formação de palavras).

Explicita, com
incorreções pontuais,
aspetos essenciais da
lexicologia de
português (processos
irregulares de
formação de palavras).

Explicita, com
incorreções sistemáticas,
aspetos essenciais da
lexicologia de português
(processos irregulares de
formação de palavras).

Sistematiza o
conhecimento de
funções sintáticas
internas à frase e da
articulação entre
constituintes, orações e
frases.

Sistematiza, com
incorreções pontuais, o
conhecimento de
funções sintáticas
internas à frase e da
articulação entre
constituintes, orações e
frases.

Sistematiza, com
incorreções sistemáticas,
o conhecimento de
funções sintáticas
internas à frase e da
articulação entre
constituintes, orações e
frases.

Distingue com rigor
frases com diferente
valor aspetuais (valor
perfetivo, valor
imperfetivo, situação
genérica, situação
habitual e situação
interativa).

Distingue frases com
diferente valor
aspetuais (valor
perfetivo, valor
imperfetivo, situação
genérica, situação
habitual e situação
interativa).

Distingue, com
incorreções pontuais,
frases com diferente
valor aspetuais (valor
perfetivo, valor
imperfetivo, situação
genérica, situação
habitual e situação
interativa).

Distingue, com
incorreções sistemáticas,
frases com diferente
valor aspetuais (valor
perfetivo, valor
imperfetivo, situação
genérica, situação
habitual e situação
interativa).

Explicita com rigor,
em textos, os
mecanismos

Explicita, em textos,
os mecanismos
anafóricos que

Explicita, em textos,
os mecanismos
anafóricos que

Explicita, em textos, os
mecanismos anafóricos
que garantem as cadeias

GRAMÁTICA

Explicita, com rigor,
aspetos essenciais da
lexicologia de
português (processos
irregulares de
formação de
palavras).

Sistematiza com rigor
o conhecimento de
Domínio de
funções sintáticas
Conhecimentos internas à frase e da
linguísticos
articulação entre
constituintes, orações
e frases.

6-1

O baixo nível de
assiduidade/
frequência
irregular das
atividades letivas
e/ou o desempenho
manifestamente
insuficiente não
permitem
a recolha de
elementos de
avaliação que
possam
fundamentar a
atribuição de uma
classificação
superior.
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anafóricos que
garantem as cadeias
referenciais.

garantem as cadeias
referenciais.

garantem as cadeias
referenciais, com
incorreções pontuais.

referenciais, com
incorreções sistemáticas.

Avalia com
autonomia um texto
com base nas
propriedades que o
configuram
(processos de
coerência e coesão).

Avalia, com orientação
pontual, texto com
base nas propriedades
que o configuram
(processos de
coerência e coesão).

Avalia, com orientação
sistemática e/ou com
falhas que não afetam
o conteúdo, um texto
com base nas
propriedades que o
configuram (processos
de coerência e coesão).

Avalia, com falhas que
afetam o conteúdo, um
texto com base nas
propriedades que o
configuram (processos
de coerência e coesão).

Utiliza
intencionalmente
modalidades de
reprodução do
discurso.

Utiliza globalmente
modalidades de
reprodução do
discurso.

Utiliza, com
incorreções pontuais,
modalidades de
reprodução do
discurso.

Utiliza, com incorreções
sistemática,
modalidades de
reprodução do discurso.
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