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PLANIFICAÇÃO ANUAL 2021-2022
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
DISCIPLINA: PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) – NÍVEL A1
Áreas de Competência do Perfil do Aluno a trabalhar em todos os domínios: A - Linguagens e textos / B - Informação e comunicação / C Raciocínio e resolução de problemas / D - Pensamento crítico e criativo / E - Relacionamento interpessoal / 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

Competências gerais
Unida
Compreensão e expressão oral
Audição de sequências de instruções
Reconto oral e/ou relatos de experiências pessoais
Relato/ apresentação oral de textos
Leitura
Silenciosa/ em voz alta/ individual/ dialogada
Pesquisa na Biblioteca -consulta de dicionários,
enciclopédias, gramáticas
Análise de texto narrativo (sequências narrativas)
Leitura de narrativas em verso
Ordenação cronológica
Expressão escrita
Jogos lexicais
Exercícios de planificação de texto
Escrita a partir de experiências lúdicas
Exercícios de pontuação, de translineação e
correção ortográfica
Produção de textos utilitários
Exercícios de aperfeiçoamento de textos
Exercícios de autocorreção
Trabalho de pares e coletivo
Gramática
Exercícios de reconhecimento de erros de coerência em textos próprios ou alheios
Exercícios de aplicação das estruturas gramaticais apreendidas
Correção sistemática de erros

Estabelece diferenças culturais entre o seu país e
Portugal

Conteúdos
Unidade 1 “Olá como estás?”
(Identificar-se a si e ao outro)
Unidade 2 – “Onde fica o hotel?”
(localizar; descrever lugares; pedir informações
de lugares; reservar um quarto)
Unidade 3 – “Queria uma bica por favor”
(falar de acões da vida quotidiana; perguntar e
dizer horas; falar de acções que decorrem no momento; expressar preferência)
Unidade 4 – “Queres ir ao concerto”
(Pedir; dar informações; descrever acções; escrever uma carta; convidar, aceitar, recusar; falar de
atividades do tempo livre))
Unidade 5 – “Vais ao Algarve?”
(Fazer planos; falar de passatempos e das férias;
falar do tempo; aconselhar; comparar países e
hábitos)
Unidade 6 – “Faça exercício”
(Fazer um pedido; aceitar/rejeitar; perguntar o
preço; pagar; fazer compras; dar instruções)
Unidade 7 – “Sigam as instruções”
(Indicar direcções; reconhecer instruções; descrever uma cidade)
Unidade 8 – “Já foste a uma tourada?”
(Falar de festas populares e de tradições; falar
sobre acontecimentos passados; argumentar;
defender pontos de vista; desenvolver a compreensão oral)
Unidade 9 – “Já preparaste a festa?”
(Falar de ações passadas; utilizar expressões de
cortesia; planear uma festa; enviar convites)
Unidade 10 – “Querida Marta”
(Escrever uma carta, relatar factos passados, presentes e futuros; falar de experiências)
Unidade 11 – “Jornalista precisa-se”
(apresentar características profissionais; falar de:
objetivos, interesses, experiências; Definir perfis;
enfrentar uma entrevista; fazer e responder a
inquéritos de rua)
Unidade 12 – “Quando eu era criança”
(Falar de acções habituais no passado; expressar
agrado ou desagrado; analisar as dificuldades de
adaptação a um novo país ou cultura)
Data: 29 de setembro de 2021

A Professora responsável: Dulce Ramalho
A Representante de PLNM: Susana Nobre

Aulas previstas
(50 minutos)
1.º Período

17 setembro/
17 dezembro
+ ou –
37 Aulas

2.º Período
3 janeiro/
5 de abril

+ ou –
39 Aulas

3.º Período
19 abril/
7 junho-11.º e
12.º anos
+ ou –
22 Aulas
19 abril/
15 junho-10.º
ano
+ ou –
25 Aulas

