
1 
 

Departamento de Estudos Portugueses – 2021-2022 

  
                                                                                                                               Disciplina: Português Língua Não Materna B1                            Ano de escolaridade: 10º/11º/12º 

 
Áreas de Competência 

 

 
Domínios  

 

 

Aprendizagens Essenciais 
Conhecimentos, capacidades e atitudes 

 

Instrumentos/ 
Ponderação 

 
Linguagens e textos 

 
Informação e comunicação 

 
Raciocínio e resolução de 

problemas 
 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 
Saber científico, técnico e 

tecnológico 

 

 
Saber/ 
Saber 
Fazer 

 
 
 

Interação 

Cultural 

 

 

 

 

Compreensão Oral  

Produção Oral  

Interação Oral  

Leitura  

Escrita  

Gramática  

 

O aluno é capaz de: 
- distinguir informação específica e informação parcelar; 
- compreender aspetos essenciais de discursos ouvidos em 
linguagem padrão; 
- elaborar e reelaborar um tópico a  partir de um suporte oral 
ou escrito; 
- apresentar opiniões e pontos de vista, justificando; 
- interagir com espontaneidade em conversas quotidianas; 
- discutir ideias em contexto formal ou regulado;  
- resumir o conteúdo de uma conversa; 
- identificar as principais linhas temáticas a partir da leitura de 
textos variados; 
- reconhecer registos de língua (formal e não formal); 
- interpretar textos jornalísticos, autobiográficos e literários (os 
últimos, de dimensão e vocabulário acessíveis); 
-  produzir textos a partir de imagens e de sequências ouvidas 
ou lidas; 
- dominar técnicas de redação de diferentes tipologias textuais 
e dos principais processos de composição discursiva – 
justificação, demonstração exemplificação, generalização, 
especificação, classificação, inventariação- de acordo com o 
seu nível de proficiência linguística; 
- reconhecer e aplicar aspetos fundamentais da estrutura e do 
uso do Português padrão nos planos morfológico, sintático e 
semântico; 
- explicar e divulgar factos e situações, numa perspetiva 
intercultural.  

 

 
Testes 
40% 

 
Exercícios de 
oralidade 
- compreensão 
- produção 
- interação 
 

25% 
 

 
Trabalhos de 
diferentes 
 tipologias  
 

15% 
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Nota: As classificações finais do segundo e terceiro períodos resultam da aplicação da seguinte fórmula: 
 
 (Y+2Z):3       Y = classificação final do período anterior    Z = classificação obtida no período 
 
 
 
 

 
Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 
Bem-estar, saúde e ambiente 

Sensibilidade estética e artística 
Consciência e domínio do corpo 

 

 
Saber 

ser 
 
 

Interação 

Cultural 

 

 

O aluno é capaz de: 
- demonstrar responsabilidade e ponderação nos aspetos de 
assiduidade, pontualidade e autodisciplina; 
- respeitar a opinião do outro; 
- utilizar o conhecimento adquirido em questões que 
preocupem o homem e a sociedade em geral; 
- participar, de forma construtiva, em projetos escolares; 
- manifestar espírito crítico; 
- refletir sobre a sua aprendizagem de forma a autoavaliar-se; 
- revelar espírito de entreajuda e de solidariedade. 

 
-Listas de 
verificação 
-Tabelas de 
observação 
 

20% 
 


