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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA                           ANO LETIVO 2019/2020 

Ensino Secundário 

 

ENQUADRAMENTO 

Esta disciplina pretende a inclusão plena nas atividades do currículo escolar dos 

alunos cuja língua materna não é o português e a sua integração social/escolar. 

 

DIMENSÕES  

Dimensões interculturais e pluriculturais de ensino e de aprendizagem da língua 

portuguesa. 

Dimensão interdisciplinar e transdisciplinar das atividades e projetos. 

Produção e interação orais e escritas em contextos informais e formais. 

 

DOMÍNIOS A AVALIAR: compreensão oral, produção oral, interação oral, leitura, escrita, 

gramática, interação cultural.  

 

OBJETIVOS 

. A1 (iniciação) 

Compreender o conteúdo de breves mensagens sobre a vivência quotidiana.  

Produzir enunciados breves sobre situações do quotidiano pessoal e escolar.  

Comunicar em situações quotidianas.  

Compreender as principais ideias de textos escritos sobre assuntos do quotidiano. 

Produzir breves textos escritos sobre assuntos do quotidiano.  

 

. A2 (iniciação) 

Compreender os aspetos essenciais de uma sequência falada e de um diálogo.  

Formular questões e problemas.  

Explicar conceitos. 

Extrair informação relevante de géneros textuais diversificados.  
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Responder a questionários no âmbito das diferentes disciplinas. 

Produzir textos originais, individualmente ou em grupo.  

 

. B1 (intermédio) 

Alcançar uma proficiência linguística que permita aos alunos a inclusão plena em 

contexto escolar e na sociedade.  

Para este nível, deve ser tido em consideração todo o percurso escolar do aluno já 

realizado em território português. 

 

Nota (nível A1/A2/B1): conhecimento e explicitação metalinguística de acordo com as 

necessidades/objetivos supramencionados. 

 

 

 
 Domínios Instrumentos de avaliação sumativa Percentagens 
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 Compreensão oral 

Produção / interação oral 

Leitura 

Escrita 

Gramática 

Interação cultural 

Provas escritas de avaliação 55% 

Provas de compreensão oral 15% 

Momentos formais de avaliação da 

produção/ interação oral 
15% 

Trabalhos sobre a cultura portuguesa 10% 
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Interesse / participação nas 

atividades 

 

Observação direta 

 

5% 
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Domínio atitudinal 

Valores Descritores 
Descritores do perfil dos 

alunos 
Percentagens 

Responsabilidade e 

integridade 

Respeitar-se, agir 

eticamente, tendo em 

consideração ponderações 

próprias e alheias. 

Colaborador/Conhecedor 
Sabedor/Culto 

Informado 
Problematizador 
Crítico/Analítico 

Responsável/Autónomo 

5% 

Excelência e exigência Pautar-se pelo rigor, 

qualidade, perseverança e 

autonomia. 

Curiosidade, reflexão e 

inovação 

Procurar novas soluções, 

aprendendo. 

Cidadania e 

participação 

Respeitar a diversidade, ser 

interventivo,  solidário e 

pacificador. 

Liberdade Ser autónomo, respeitando 

o outro, sendo 

democrático, respeitador e 

imparcial. 

 

 

Perfis Classificação 

Muito Bom 17,5 a 20 valores 

Bom 13,5 a 17,4 valores 

Suficiente 9,5 a 13,4 valores 

Insuficiente 4,5 a 9,4 valores 

Muito Insuficiente 0 a 4,4 valores 
 

 


