Ano letivo 2020/2021

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
Disciplina: PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – B1
Critérios de avaliação
A – Linguagem e textos
B – Informação e Comunicação
C – Raciocínio e resolução de problemas
D – Pensamento crítico e pensamento criativo
E – Relacionamento interpessoal
Conhecimentos e Capacidades ‐ 70%
Áreas de Competências do perfil do aluno
A, B, C, D, E, F, H, I, J

Domínios

COMPREENSÃO ORAL

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
G – Bem‐estar, saúde e ambiente
H – Sensibilidade estética e artística
I – Saber científico, técnico e tecnológico
J – Consciência e domínio do corpo
Aprendizagens
Distinguir informação específica e informação parcelar;
Compreender aspetos essenciais de discursos ouvidos em linguagem padrão;
Identificar o tema em diversas versões sobre a mesma questão;

PRODUÇÃO ORAL

Elaborar e reelaborar um tópico a partir de um texto escrito ou oral;
Apresentar opiniões e pontos de vista, justificando; Recontar histórias a partir
de um suporte oral ou escrito; Interpretar textos publicitários;

INTERAÇÃO ORAL

Interagir com espontaneidade em conversas quotidianas;
Discutir ideias em contexto formal ou regulado;
Apresentar questões, problemas ou conceitos sem recurso a suporte de
imagem;
Utilizar estratégias adequadas à abertura e ao fechamento do discurso, à
concordância e à discordância;
Realizar operações para dar ou para tomar a palavra; Retomar a palavra através
da paráfrase;
Resumir o conteúdo de uma conversa;

%

Instrumentos de avaliação

15%

‐ Grelhas de observação
direta
10%

‐ Ficha de compreensão
do oral
‐Ficha de compreensão
escrita

10%

‐Tarefas propostas
‐Fichas de avaliação
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LEITURA

ESCRITA

INTERAÇÃO CULTURAL

Produzir textos a partir de imagens e de sequências ouvidas ou lidas; Elaborar e
reelaborar sequências textuais sobre um mesmo tema a partir de pontos de
vista distintos; Dominar técnicas de redação de sumários e relatórios; textos
narrativos e descritivos; Dominar os principais processos de composição
discursiva: justificação, demonstração, exemplificação, generalização,
especificação, classificação, inventariação; Recorrer a verbos e expressões de
cálculo, de fundamentação, de confrontação,de indicação de valores e de
conclusão; Dominar cadeias de referência pelo recurso a expressões
referencialmente dependentes; Dominar mecanismos de coesão temporal;
Catalogar informação com procedimentos de documentação (fichas de leitura;
referências bibliográficas; arquivamento de diferentes materiais de estudo);
Utilizar verbos regulares e irregulares nos modos indicativo, conjuntivo e
imperativo, em frases de polaridade afirmativa e negativa; Utilizar a perífrase
verbal, a forma nominal e o infinitivo pessoal; Reconhecer os usos específicos
dos verbos ser e estar; Reconhecer e utilizar corretamente as formas átonas dos
pronomes pessoais; Reconhecer e utilizar preposições e locuções prepositivas
de uso frequente; advérbios e locuções adverbiais com valor temporal;
Compreender os processos de formação de palavras (composição e derivação);
Reconhecer e aplicar relações de subordinação; orações completivas,
concessivas, consecutivas, comparativas, causais, condicionais, finais e
temporais;
Explicar direcenças culturais, com respeito pelas diferentes formas de
interpretar o mundo; Interpretar obras literárias, textos jornalísticos e
programas audiovisuais que visem aspetos interculturais.

‐Produção de textos
20%

‐Produção oral
‐ Ficha de autoavaliação

‐Grelhas de observação
direta e indireta
15%

‐Outras

DOMÍNIOS TRANSVERSAIS

GRAMÁTICA

Identificar as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos variados;
Reconhecer analogias e contrastes em textos relativamente longos e
complexos; Distinguir previsões de constatações; Reconhecer registos de língua
(formal e não formal); Diferenciar os modos de relato do discurso (direto e
indireto) e identificar os verbos declarativos; Interpretar textos jornalísticos
(notícias, apreciações críticas, entrevistas) e publicitários; textos
autobiográficos; textos e fragmentos de textos literários de dimensãoe
vocabulário acessíveis;
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Atitudes e valores ‐30%
Áreas de Competências do
perfil do aluno
A, B, C, D, E, F, G , J

Valores

Atitudes

30%

Respeita‐se a si mesmo e aos outros; Manifesta um comportamento
correto/ético e responsável;

7,5%

Demonstra empenho em ultrapassar as dificuldades; Pauta o seu trabalho pelo
rigor e pela qualidade.

7,5%

Curiosidade, reflexão e inovação

Manifesta iniciativa na realização de tarefas; Procura novas soluções para
diferentes problemas.

7,5%

Cidadania e participação

Evidencia respeito pela diversidade humana e cultural; Revela espírito de
iniciativa; É interventivo e empreendedor.

7,5%

Responsabilidade, integridade e
liberdade

Excelência e exigência

Domínio de Autonomia Curricular (DAC)
As atividades desenvolvidas no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) serão avaliadas de acordo com os critérios aprovados para a avaliação da disciplina.
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PERFIL DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS | NÍVEIS DE DESEMPENHO – DESCRITORES
Domínios
70%



Compreensão Oral ‐ 15%
Distinguir informação específica e
informação parcelar; compreender
aspetos essenciais de discursos ouvidos
em linguagem padrão; identificar o
tema em diversas versões sobre a
mesma questão.

Produção Oral ‐ 10%




Elaborar tópicos a partir de textos
escritos ou orais;
Apresentar opiniões e pontos de vistas
justificadas;
Recontar histórias;.interpretar textos
publicitários.

Muito Insuficiente
Nível 1
0% ‐ 19%

Insuficiente
Nível 2
20% ‐ 49%

Suficiente
Nível 3
50% ‐ 69%

Bom
Nível 4
70% ‐89%

Muito Bom
Nível 5
90% ‐ 100%

Não distingue
informação
específica e
informação parcelar,
não compreende
aspetos essenciais de
discursos ouvidos em
linguagem padrão,
nem identifica o
tema em diversas
versões sobre a
mesma questão.

Distingue informação
específica e
informação parcelar,
compreende aspetos
essenciais de discursos
ouvidos em linguagem
padrão, identifica o
tema em diversas
versões sobre a mesma
questão, com muitas
dificuldades.

Distingue informação
específica e
informação parcelar,
compreende aspetos
essenciais de
discursos ouvidos em
linguagem padrão,
identifica o tema em
diversas versões
sobre a mesma
questão,
satisfatoriamente.

Distingue informação
específica e
informação parcelar,
compreende aspetos
essenciais de discursos
ouvidos em linguagem
padrão, identifica o
tema em diversas
versões sobre a mesma
questão, com alguma
facilidade

Distingue informação
específica e informação
parcelar, compreende
aspetos essenciais de
discursos ouvidos em
linguagem padrão,
identifica o tema em
diversas versões sobre a
mesma questão, com
muita facilidade.

Não elabora um
tópico a partir de um
texto escrito ou oral.
Não sabe apresentar
opiniões e pontos de
vista, justificando.
Não consegue
recontar histórias a
partir de um suporte
oral ou escrito.
Não sabe interpretar
textos publicitários.

Elabora um tópico a
partir de um texto
escrito ou oral, com
muitas dificuldades.
Apresenta opiniões e
pontos de vista,
justificando, com
muitas dificuldades.
Consegue recontar
histórias a partir de um
suporte oral ou escrito,
com muitas
dificuldades.
Interpreta textos
publicitários, com
muitas dificuldades.

Elabora um tópico a
partir de um texto
escrito ou oral,
satisfatoriamente.
Apresenta opiniões e
pontos de vista,
justificando com
algumas dificuldades.
Consegue recontar
histórias a partir de
um suporte oral ou
escrito ainda com
algumas dificuldades.
Sabe interpretar
textos publicitários,
satisfatoriamente.

Elabora um tópico a
partir de um texto
escrito ou oral, com
alguma facilidade.
Sabe apresentar
opiniões e pontos de
vista, justificando, com
alguma facilidade.
Consegue recontar
histórias a partir de um
suporte oral ou escrito,
com alguma facilidade.
Sabe interpretar textos
publicitários, com
alguma facilidade.

Elabora um tópico a
partir de um texto
escrito ou oral, com
muita facilidade.
Sabe apresentar
opiniões e pontos de
vista, justificando, com
muita facilidade.
Consegue recontar
histórias a partir de um
suporte oral ou escrito,
com muita facilidade.
Sabe interpretar textos
publicitários, com muita
facilidade.
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Interação Oral ‐ 10%







Interagir em conversas quotidianas;
Discutir ideias, e apresentar questões,
problemas ou conceitos sem recurso a
suporte de imagem;
Utilizar estratégias adequadas à
intencionalidade comunicativa

Leitura ‐ 20%
Identificar as principais linhas temáticas
da leitura de textos vários;
Interpretar textos de vocabulário e
dimensão acessíveis.

Escrita – 15%


Produzir e dominar técnicas de redação

Não interage em
conversas
quotidianas, não
discute ideias, nem
apresenta questões,
problemas ou
conceitos sem
recurso a suporte de
imagem.
Não utiliza
estratégias
adequadas à
intencionalidade
comunicativa.

Interage em conversas
quotidianas, discute
ideias e apresenta
questões, problemas
ou conceitos sem
recurso a suporte de
imagem, com muitas
dificuldades.
Utiliza estratégias
adequadas à
intencionalidade
comunicativa, com
muitas dificuldades.

Não identifica as
principais linhas
temáticas a partir da
leitura de textos
variados. Não
interpreta textos
variados de
dimensão e
vocabulário
acessíveis.

Não produz e não
domina técnicas de
redação de textos, a

Interage em
conversas
quotidianas, discute
ideias e apresenta
questões, problemas
ou conceitos sem
recurso a suporte de
imagem,
satisfatoriamente.
Utiliza estratégias
adequadas à
intencionalidade
comunicativa, com
algumas dificuldades.

Interage em conversas
quotidianas, discute
ideias e apresenta
questões, problemas
ou conceitos sem
recurso a suporte de
imagem, com alguma
facilidade.
Utiliza estratégias
adequadas à
intencionalidade
comunicativa, com
alguma facilidade.

Interage em conversas
quotidianas, discute
ideias e apresenta
questões, problemas ou
conceitos sem recurso a
suporte de imagem,
com muita facilidade.
Utiliza estratégias
adequadas à
intencionalidade
comunicativa, com
muita facilidade.

Identifica as principais
linhas temáticas a
partir da leitura de
textos variados, com
muitas dificuldades.
Interpreta textos
variados de dimensão
e vocabulário
acessíveis, com muitas
dificuldades.

Identifica as
principais linhas
temáticas a partir da
leitura de textos
variados,
satisfatoriamente.
Interpreta textos
variados de
dimensão e
vocabulário
acessíveis ainda que
com algumas
dificuldades.

Identifica as principais
linhas
temáticas a partir da
leitura de textos
variados, com alguma
facilidade.
Interpreta textos
variados de dimensão
e vocabulário
acessíveis, com alguma
facilidade.

Identifica as principais
linhas
temáticas a partir da
leitura de textos
variados, com muita
facilidade.
Interpreta textos
variados de dimensão e
vocabulário acessíveis,
com muita facilidade.

Produz e domina
técnicas de redação de
textos, a partir de

Produz e domina
técnicas de redação
de textos, a partir de

Produz e domina
técnicas de redação de
textos, a partir de

Produz e domina
técnicas de redação de
textos, a partir de
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de textos, a partir de imagens e de
sequências ouvidas ou lidas. .elaborar e
reelaborar sequências textuais sobre
um mesmo tema, a partir de pontos de
vista distintos.
Catalogar informação com
procedimentos de documentação
(fichas de leitura; referências
bibliográficas; arquivamento de
diferentes materiais de estudo).

partir de imagens e
de sequências
ouvidas ou lidas.
Não consegue
elaborar e reelaborar
sequências textuais
sobre um mesmo
tema, a partir de
pontos de vista
distintos.
Não cataloga
informação com
procedimentos de
documentação
(fichas de leitura;
referências
bibliográficas;
arquivamento de
diferentes materiais
de estudo).

imagens e de
sequências ouvidas ou
lidas, com muitas
dificuldades. Consegue
elaborar e reelaborar
sequências textuais
sobre um mesmo
tema, a partir de
pontos de vista
distintos, com muitas
dificuldades.
Cataloga informação
com procedimentos de
documentação (fichas
de leitura; referências
bibliográficas;
arquivamento de
diferentes materiais de
estudo), com muitas
dificuldades.
.

imagens e de
sequências ouvidas
ou lidas,
satisfatoriamente.
Consegue elaborar e
reelaborar
sequências textuais
sobre um mesmo
tema, a partir de
pontos de vista
distintos,
satisfatoriamente.
Cataloga informação
com procedimentos
de documentação
(fichas de leitura;
referências
bibliográficas;
arquivamento de
diferentes materiais
de estudo), com
algumas dificuldades

imagens e de
sequências ouvidas ou
lidas, com alguma
facilidade.
Consegue elaborar e
reelaborar sequências
textuais sobre um
mesmo tema, a partir
de pontos de vista
distintos, com alguma
facilidade.
Cataloga informação
com procedimentos de
documentação (fichas
de leitura; referências
bibliográficas;
arquivamento de
diferentes materiais de
estudo), com alguma
facilidade.

imagens e de
sequências ouvidas ou
lidas, com muita
facilidade.
Consegue elaborar e
reelaborar sequências
textuais sobre um
mesmo tema, a partir
de pontos de vista
distintos, com muita
facilidade.
Cataloga informação
com procedimentos de
documentação (fichas
de leitura; referências
bibliográficas;
arquivamento de
diferentes materiais de
estudo), com muita
facilidade.

DOMÍNIOS TRANSVERSAIS
GRAMÁTICA
Compreender formas de organização do léxico e conhecer as estruturas da língua em situação
de oralidade e de escrita.

INTERAÇÃO CULTURAL
Conhecer universos culturais diferenciados: o da sua própria cultura e
reconhecer elementos da cultura portuguesa.
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Domínios
30%
RESPONSABILIDADE, INTEGRIDADE E
LIBERDADE – 7,5%
 Respeita‐se a si mesmo e aos outros;
Manifesta um comportamento correto/ético
e responsável;

EXCELÊNCIA E EXIGÊNCIA – 7,5%
 Demonstra empenho em ultrapassar as
dificuldades; Pauta o seu trabalho pelo rigor
e pela qualidade.

CURIOSIDADE, REFLEXÃO E INOVAÇÃO – 7,5%
 Manifesta iniciativa na realização de tarefas;
Procura novas soluções para diferentes
problemas.

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO – 7,5%
 Evidencia respeito pela diversidade humana
e cultural; Revela espírito de iniciativa; É
interventivo e empreendedor.

Muito Insuficiente
Nível 1
0% ‐ 19%
Não revela respeito por
si mesmo nem pelos
outros; Não manifesta
um comportamento
correto/ético nem
responsável.
Não demonstra
empenho em
ultrapassar as
dificuldades; Não
pauta o seu trabalho
pelo rigor nem pela
qualidade.
Não manifesta
iniciativa na realização
de tarefas; Não
procura novas soluções
para diferentes
problemas.
Não evidencia respeito
pela diversidade
humana e cultural; Não
revela espírito de
iniciativa; Não é
interventivo nem
empreendedor.

Insuficiente
Nível 2
20% ‐ 49%
Raramente revela respeito
por si mesmo e pelos
outros; Raramente
manifesta um
comportamento
correto/ético e
responsável.

Suficiente
Nível 3
50% ‐ 69%
Revela regularmente
respeito por si mesmo e
pelos outros; Manifesta
regularmente um
comportamento
correto/ético e
responsável.

Bom
Nível 4
70% ‐89%
Revela muitas vezes
respeito por si mesmo e
pelos outros; Manifesta
muitas vezes um
comportamento
correto/ético e
responsável.

Raramente demonstra
empenho em ultrapassar
as dificuldades; Raramente
pauta o seu trabalho pelo
rigor e pela qualidade.

Demonstra regularmente
empenho em ultrapassar as
dificuldades; Pauta
regularmente o seu
trabalho pelo rigor e pela
qualidade.

Demonstra muitas vezes
empenho em ultrapassar as
dificuldades; Pauta muitas
vezes o seu trabalho pelo
rigor e pela qualidade.

Raramente manifesta
iniciativa na realização de
tarefas; Raramente
procura novas soluções
para diferentes problemas.

Manifesta regularmente
iniciativa na realização de
tarefas; Procura
regularmente novas
soluções para diferentes
problemas.

Manifesta muitas vezes
iniciativa na realização de
tarefas; Procura muitas
vezes novas soluções para
diferentes problemas.

Raramente evidencia
respeito pela diversidade
humana e cultural;
Raramente revela espírito
de iniciativa; Raramente é
interventivo e
empreendedor.

Evidencia regularmente
respeito pela diversidade
humana e cultural; Revela
regularmente espírito de
iniciativa; É regularmente
interventivo e
empreendedor.

Evidencia muitas vezes
respeito pela diversidade
humana e cultural; Revela
muitas vezes espírito de
iniciativa; É muitas vezes
interventivo e
empreendedor.

Muito Bom
Nível 5
90% ‐ 100%
Revela sempre
respeito por si mesmo
e pelos outros;
Manifesta sempre um
comportamento
correto/ético e
responsável.
Demonstra sempre
empenho em
ultrapassar as
dificuldades; Pauta
sempre o seu trabalho
pelo rigor e pela
qualidade.
Manifesta sempre
iniciativa na realização
de tarefas; Procura
sempre novas
soluções para
diferentes problemas.
Evidencia sempre
respeito pela
diversidade humana e
cultural; Revela
sempre espírito de
iniciativa; É sempre
interventivo e
empreendedor.

Conhecedor/Sabedor/Culto/Informado (A,B,G,H,I); Criativo (A, C, D, J); Crítico/Analítico (A, B, C, D, G); Indagador/Investigador (C, D, F, H, I); Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H);
Sistematizador/Organizador (A, B, C, I, J); Questionador (A, F, G, I, J); Comunicador (A, B, D, E, H); Participativo/Colaborador (B, C, D, E, F); Responsável/Autónomo ( C, D, E, F, G, I, J); Cuidador de Si/do Outro (B,
E, F, G)
OPERACIONALIZAÇÃO:
Classificação final do 1.º período: CF1 = F1.
Classificação final do 2.º período: CF2 = (F1 +F2) a dividir por dois.
Classificação final do 3.º período: CF3 = (F1+F2+F3) a dividir por três.

Aprovado em Conselho Pedagógico de 17/06/2020
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