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Perfil do aluno Ações estratégicas de ensino /Banco de atividades Formas de avaliação 
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     Exposições orais para apresentação de 

temas ou de opiniões ou de apreciação crítica 

( de debate, de filme, de peça de teatro, de 

livro de exposição oral ou outra manifestação 

cultural): 

 Elaboração de planos 

 Utilização de recursos verbais e não 

verbais adequados 

 Avaliação do trabalho produzido 

 

 

 

 

Exposições orais sobre um tema 
Discursos políticos 

   Interpretação de textos orais, evidenciando 
perspetiva crítica e criativa 
   Avaliação de argumentos usados no discurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Comunicador (A, B, 

D, E, H) 
 Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, 
J) 

 Sistematizador / 
organizador (A, B, C, 
I, J) 

 Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 

 Participativo/ 
colaborador (B, C, D, 
E, F 

 
     Participação oral na sala de aula 

 
     Atividades de preparação, realização e avaliação  de  
 uma exposição oral, que incluam: 

 Pesquisa e tratamento de informação; 

 Estruturação do discurso com base num plano prévio; 

 Verificação da eficácia da intervenção. 
 
 
 
 
 
 
      Participação na sala de aula 
     Atividades de audição/ visualização de textos orais para 
reconhecimento:  

 de estratégia discursivas e oratórias 
 da relevância de aspetos contextuais 
 da relevância de elementos extralinguísticos ( voz, 

gestos, expressão corporal...) 
 da organização do discurso 
 de temas, pontos de vista, argumentos e exemplos 
 de estratégias discursivas de persuasão 

     Seleção e registo de informação relevante 

 
   Observação direta e coavaliação : 
      - do trabalho colaborativo 
(participação e   empenho: na aula,  no 
trabalho de pesquisa, de discussão da 
planificação do trabalho e de comentário 
oral da apresentação do(s) colega (s), 
dando e aceitando sugestões; 
     - do cumprimento das regras da 
interação oral, dos guiões de trabalho, dos 
prazos de apresentação, das regras de 
cordialidade e respeito na relação com os 
colegas e com o professor. 
     Trabalho individual: 
     - Apreciação/autoavaliação do seu 
desempenho nas apresentações orais 
     - Avaliação do produto final. 
 

Observação direta: 

      - da participação no diálogo vertical e 
horizontal; 
     Exercícios de compreensão oral/ escuta 
ativa (Registo dos resultados do produto 
final). 
 

Recursos Educativos Digitais 
    

 

Curso Profissional de Técnico/a de Ação Educativa/Técnico/a de Análise Laboratorial  

   3.º Ano de formação  

Componente:  Sociocultural 

 

 



 

 
 

 

Domínio / 

Percentagem 

 

Aprendizagens Essenciais / 

Conteúdos 

 
Perfil do aluno 

 
Ações estratégicas de ensino /Banco de atividades 
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(Técnicas e instrumentos) 
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Discursos políticos, em suportes 
variados 
Artigos de opinião, em suportes 

variados 

      

    Leitura crítica e autónoma 

    Organização interna e externa do texto 

    Identificação de tema(s), subtemas, pontos 

de vista, argumentos e exemplos 

    Identificação dos recursos utilizados para a 

construção do sentido do texto. 

   Especificação do sentido global do texto e da 

intencionalidade comunicativa  

    Expressão fundamentada de pontos de vista 

suscitados pelas leituras 

    Métodos de trabalho científico no registo e 

tratamento da informação 

 

 
 Conhecedor / 

sabedor/ culto / 

informado (A, B, G, I, 

J) 

  Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 
 
 
 Leitor (A, B, C, D, F, 

H, I) 

Realização de diferentes modos de ler e diferentes 
tipos de leitura 
Atividades de pré-leitura: 
• mobilizar experiências e saberes como ativação de 

conhecimento prévio. 
• colocação de questões a partir de elementos 

paratextuais e textuais (verbais e não verbais); 
• sugestão de hipóteses a partir de deduções 

extraídas da informação textual. 
Atividades de leitura: 

• inferir informação a partir do texto; 
• avaliar o texto (conteúdo e forma) tendo em conta 

a intencionalidade do autor e a situação de 
comunicação; 

• estabelecer ligações entre o tema desenvolvido no 
texto e a realidade. 

Atividades pós-leitura 
• elaboração de pequenos projetos de estudo e de 

pesquisa, sobre temas disciplinares e 
interdisciplina 

 

Trabalho colaborativo: 
     Observação direta da participação nos 

exercícios de compreensão ou da 

participação na sua correção. 

     Heteroavaliação do desempenho nos 

exercícios de leitura expressiva. 

   Trabalho individual: 
     Questão aula/ ficha de avaliação 

     Registo dos resultados finais dos 

exercícios de compreensão do texto 

escrito 

     Observação direta da cordialidade e 

respeito na relação com os colegas e com o 

professor 

Recursos Educativos Digitais 
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      Escrita de sínteses. 

      Escrita de textos de opinião 

      

     Planificação  do texto a escrever 

     Redação do texto com desenvoltura, 

consistência, adequação e correção 

     Aperfeiçoamento de textos, usando 

mecanismos de revisão, avaliação e correção 

     Respeito pelosos princípios do trabalho 
intelectual como referenciação bibliográfica 
de acordo com normas específicas. 

 
 

 
 

 

 Conhecedor/ 

sabedor / culto / 

informado (A, B, G, I, 

J) 

 Indagador / 

Investigador (C, D, F, 

H, I) 

 Sistematizador / 

organizador (A, B, C, 

I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 
 Comunicador (A, B, 

D, E, H) 

Responsável/ autónomo (C, 
D, E, F, G, I, J) 

     Planificação da produção escrita 

     Conhecimento relacionado com progressão temática, 
coerência/coesão e modos de organizar um texto, tendo em 
conta a finalidade, o género, o destinatário e a situação de 
comunicação. 
     Textualização: 

 manipulação de textos fazendo variações quanto à 
extensão de frases ou segmentos textuais ou da 
modificação do ponto de vista; 

 reformulação do conteúdo à medida que se vai 
escrevendo. 

       Revisão e aperfeiçoamento textual. 
     Apreciação crítica de textos produzidos pelo próprio  aluno 
ou por colegas. 
      Elaboração de sínteses que impliquem: 

- ler, reler, sublinhar 
- registar informação (notas, esquemas, resumos) 
- comparar informação de diferentes fontes 
- organizar e articular a informação 

Trabalho de pesquisa interdisciplinar 

Trabalho colaborativo: 
     Observação direta e coavaliação do 
trabalho: participação e empenho. 
     Autoavaliação e heteroavaliação das 

etapas do processo de escrita. 

     Observação direta do cumprimento de 

regras e da cordialidade e respeito na 

relação entre colegas e com o professor. 

     Avaliação do produto final. 
Trabalho individual: 

     Resposta restrita (ficha de avaliação, 

uma vez por módulo; eventualmente 

outros). 

     Resposta extensa (Ficha de avaliação, 

uma vez por módulo; 

Recursos Educativos Digitais 
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Ações estratégicas de ensino /Banco de atividades 

 
Formas de avaliação 

(Técnicas e instrumentos) 
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     Interpretação de textos da obra de 
Padre António Vieira 
     Interpretação de obras literárias 
portuguesas de diferentes autores e géneros, 
produzidos no séc. XIX  (Almeida Garrett, 
Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós, Antero 
de Quental, Cesário Verde) 
     Contextualização de textos literários 
portugueses em função de marcos históricos e 
culturais. 
    Valores culturais, éticos e estéticos 
presentes nos textos. 
     Valor de recursos expressivos para a 
construção do sentido do texto ( adjetivação, 
gradação, metonímia, sinestesia), 
     Comparação de textos em função de temas, 
ideias e valores. 
    Pontos de vista fundamentados, suscitados 
pelas obras e seus autores, apresentados em 
debate. 
     Conhecimentos sobre texto poético, 
dramático e narrativo 
     Projeto de leitura  

 Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, 
J) 

 Indagador/ 
Investigador (C, D, F, 
H, I) 

 Responsável/ 
autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
 Comunicador (A, B, 

D, E, H) 
 Criativo (A, C, D, J)
 Leitor (A, B, C, D, F, 

H, I)
 Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G)
 Cuidador de si e do 

outro (B, E, F, G) 

     Compreensão de textos literários com base na leitura 
autónoma de obras ou partes de obras: 

- fazendo antecipações do desenvolvimento do tema, do 
enredo, das circunstâncias, entre outros aspetos; 

- mobilizando conhecimentos sobre a língua e sobre o 
mundo para interpretar expressões e segmentos 
textuais; 

- análise do  modo como o(s) tema(s), as experiências e 
os  valores são representados; 

- justificação, fundamentada,  de interpretações; 
- consolidação de conhecimentos e saberes ( modos 

literários, estrutura do texto, recursos expressivos) 
     Valorização da leitura e consolidação do hábito de ler 
através de atividades como: 

- apresentação e defesa de um projeto de leitura 
- desenvolvimento e gestão do percurso de leitor, que 

inclua auto e heteroavaliação tendo em conta o grau 
de  consecução dos objetivos definidos  

 
     Exploração e aprofundamento de temas interdisciplinares 
suscitados pelas obras literárias em  estudo. 

 

Trabalho colaborativo: 

     Observação direta e coavaliação do 

trabalho realizado em sala de aula 

 

Trabalho individual: 
     Questão aula/ ficha de avaliação 

     Registo dos resultados finais dos 

exercícios de compreensão/interpretação  

do texto literário 

     Registo dos resultados da resolução de 

questionários, após  reformulação 

     Observação direta da cordialidade e 

respeito na relação com os colegas e com o 

professor e da aplicação das regras de 

participação. 

Recursos Educativos Digitais 
(Formulários) 

Domínio / 
Percentagem 

 

Aprendizagens Essenciais / 
Conteúdos 

 
Perfil do aluno 

 

Ações estratégicas de ensino /Banco de atividades 
Formas de avaliação 

(Técnicas e instrumentos) 
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     Constituintes da frase (grupo verbal, grupo 
nominal, grupo adjetival, grupo preposicional, 
grupo adverbial) 
     Funções sintáticas internas à frase.  
     Articulação entre constituintes e entre 
frases.  
     Valores semânticos de palavras considerando 
o respetivo étimo.  
     Processos de coesão textual (gramatical e 
lexical) e de progressão do texto 
     Referência deítica (deíticos e respetivos 
referentes). 
     Modalidades de reprodução do discurso 
(incluindo discurso indireto livre).  
 

 
 Questionador (A, F, 

G, I, J) 

 

 Conhecedor/ 

sabedor/ culto / 

informado (A, B, G, I, 

J) 

 

 Sistematizador/ 

organizador (A, B, C, 

I, J) 

     Análise de construções frásicas e textuais em que seja 
possível questionar, exercitar, modificar, explicitar 
procedimentos e sistematizar regras   
     Explicitação de valores semânticos das palavras, tendo em 
conta os seus contextos de ocorrência no plano diacrónico 
     Sistematização do conhecimento sobre constituintes da 
frase  e funções sintáticas, na frase simples e na frase 
complexa;   
     Exercitação, no modo oral e escrito, de processos discursivos 
 e textuais que tornem possível analisar propriedades 
configuradoras da textualidade  (progressão   temática, 
coerência, coesão) e 
 modalidades de reprodução do discurso no discurso.  
     I dentificação de processos de referenciação deítica e 
anafórica em enunciados orais e escritos.  
 

Trabalho colaborativo: 

     Observação direta e coavaliação do 
trabalho 
 

Trabalho individual: 

     Itens de seleção e de resposta curta 
(ficha de avaliação, uma vez por módulo; 
outros trabalhos) 

 
Recursos Educativos Digitais 

 



 

 
 

Legenda 

Áreas de competência: A – Linguagens e textos. B – Informação e comunicação. C – Raciocínio e resolução de problemas. D – Pensamento crítico e 

pensamento criativo. E –Relacionamento interpessoal. F – Desenvolvimento pessoal e autonomia. G –Bem-estar e saúde. H –Sensibilidade estética 

e artística. I –Saber científico, técnico e tecnológico. J – Consciência e domínio do corpo. 

 
Os critérios de avaliação têm por base os conteúdos específicos definidos no Programa da disciplina, com referência ao Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (PA) e às Aprendizagens Essenciais (Portaria nº 226-A/2018, de 07 de agosto). As Aprendizagens Essenciais englobam 

conhecimentos, capacidades e atitudes. 

 
 


