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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 
 
 
 

 

 

Compreensão Oral  

 

Produção Oral  

 

Interação Oral  

 

Leitura  

 

Escrita  

 

Gramática  

 

O aluno é capaz de: 
 
- reconhecer palavras e expressões simples de uso corrente relativas a si 
próprio e aos contextos em que está inserido; 
- reter linhas temáticas centrais de breves textos, em registo áudio/vídeo; 
- produzir um discurso oral claro; 
- descrever oralmente imagens e situações da vida quotidiana; 
- comunicar em situações simples, de rotina do dia a dia, de forma simples e 
direta; 
- participar em breves trocas de palavras/opiniões; 
- identificar palavras-chave e inferir o seu significado; 
- pesquisar sobre matérias escolares e temas do seu interesse; 
- escrever textos adequados ao contexto específico de aprendizagem;  
- aplicar as regras básicas da escrita; 
- construir frases/textos, usando termos-chave recém-adquiridos; 
- produzir pequenos textos escritos sobre experiências vividas ou assuntos do 
seu interesse; 
- conhecer de forma sistematizada, aspetos fundamentais da estrutura e do 
uso do Português padrão. 
 

 
Testes 
40% 

 
Exercícios de 

oralidade 
- 

compreensão 
- produção 
- interação 

 
25% 

Trabalhos de 
diferentes 
tipologias 

 
15% 

Disciplina: Português Língua Não Materna A1           Ano de escolaridade: 10º/11º/12º 



 

 
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; 
- uilizar o conhecimento adquirido em questões que preocupem o homem e a 
sociedade em geral; 
-reconhecer, adotar e divulgar factos e situações do quotidiano, na sua 
diversidade sociocultural, numa perspetiva intercultural; 
- 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% 

 

 
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 

 

 

 


