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Manual: Diálogos GESTÃO ANUAL DO PROGRAMA DE PORTUGUÊS – 7º ano  

 

Período letivo 
Conteúdos 

  

1º 

Unidade 0 – Recuperação e Consolidação das Aprendizagens 
Unidade 1 - Narrativas da literatura popular e tradicional 

Unidade 2 - Narrativas juvenis de carácter realista 

Unidade 3 - Narrativas juvenis de aventura e fantásticas 

2º 

Unidade 4 - Narrativas de autores portugueses e lusófonos 

Unidade 5 - Narrativas de autores estrangeiros 

Obra integral: História de uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a 

Voar, Luís Sepúlveda 

Unidade 6 – Texto dramático: “Leandro, rei da Helíria” 

3º Unidade 7 - Texto poético 

Unidade 8 – Texto não literário 

 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS  DE AVALIAÇÃO 

 Domínios das aprendizagens específicas Domínio das atitudes 

Domínios a 

avaliar 

 

Perfil de 

Aprendizagem 

Leitura/Educação Literária (25%): 

. Interpretação de textos (literários 
e não-literários) de diferentes 
tipologias e graus de complexidade. 

Escrita (20%): 

. Redação de diferentes tipos de 

textos com coerência e correção 

linguística. 

Gramática (15%): 

. Conhecimento explícito da língua 

nos planos morfológico, das classes 

de palavras, sintático, lexical, 

semântico, discursivo e textual e da 

representação gráfica e ortográfica 

 

 
Compreensão do oral (5%) 
. Interpretação de discursos orais com 
diferentes graus de formalidade e 
complexidade. 
Expressão oral (5%) 
. Produção de textos orais (4 minutos) 
de diferentes tipos e com diferentes 
finalidades. 

 

 

Assiduidade e Pontualidade (5%) 

Responsabilidade e Autonomia 

(10%) 

 

Comportamento em contexto de 

sala de aula (10%) 

 

Participação (5%) 

Instrumentos de 

avaliação 

Testes de avaliação formativa e 

sumativa contendo os vários 

domínios de aprendizagem. 

Grelhas de auto e heteroavaliação 

dos textos escritos produzidos. 

 

Testes de compreensão oral. 

Grelhas de auto e heteroavaliação das 

atividades de expressão oral. 

 

Observação direta em sala de 

aula. 

Grelhas de auto e 

heteroavaliação das atitudes. 

 

Ponderação: 60% 10% 30% 

 


