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PLANIFICAÇÃO ANUAL 2021-2022
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
DISCIPLINA: PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) – Secundário- NÍVEL A2
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

Conteúdos

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

Unidade 1 – “Vamos conhecer!”
(Identificar-se a si e ao outro; fazer descrição do passado;
fazer pedidos;)
Unidade 2 – “Conheces alguma lavandaria?”
(Compreender anúncios publicitários e folhetos; compreender informações, instruções e explicações; aconselhar e
expressar opinião)
Unidade 3 – “Viste ontem o filme na televisão?”
(Compreender a programação televisiva; expressão opinião; fazer comparações; falar de acções anteriores a outras no passado; compreender entrevistas na imprensa escrita; contar histórias de um filme)
Unidade 4 – “Será que vai chover?”
(Compreender informações sobre o estado do tempo; falar
sobre o estado do tempo e suas consequências; compreender o horóscopo; formular perguntas que expressam
dúvida; fazer previsões para o futuro=
Unidade 5 – “Deverias comer uma salada.”
(Compreender ementas; dar opinião e defendê-la; argumentar; aconselhar; compreender artigos de imprensa escrita; reproduzir o que alguém disse; comparar a situação
em Portugal com do seu país)

1.º Período

Unidade 6 – “Tenho tido imenso trabalho”
(Falar de acontecimentos que começaram no passado e
continuam até ao presente; expressar opinião sobre
stress; aconselhar; compreender artigos de imprensa escrita; analisar mapas de dados)
Unidade 7 – “Dói-me a garganta”
(dar informações básicas de saúde; comparar sistemas de
saúde; compreender testemunhos; falar sobre experiências pessoais; marcar uma consulta)
Unidade 8 – “Os assaltantes foram apanhados”
(Compreender notícias de jornal sobre acontecimentos do
dia; identificar diferentes tipos de texto; compreender
mensagens orais e reproduzi-las; compreender e deixar
mensagens em atendedor de chamadas)
Unidade 9 – “Posso experimentar”
(Comprar, trocar, devolver e reclamar; conhecer nomes de
estabelecimentos comerciais; responder a inquéritos; expressar opinião; falar a realidade do país)

2.º Período

Estabelece diferenças culturais entre o seu país e Portugal

Aulas previstas
(50 minutos)

17 setembro/
17 dezembro

+ ou –
37 Aulas

3 janeiro/
5 de abril

+ ou –
39 Aulas

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA – cod 170628
Sede – Escola Secundária Augusto Cabrita – Rª Maria Lamas – Alto do Seixalinho
2830-088 Barreiro
Telefone 21 2059220 / FAX 21 205 92 28 / Email:direcao@aeaugustocabrita.edu.pt

Unidade 10 – “Aonde vamos no Santo António”
(Falar de festas populares,contar uma lenda; falar sobre o
desemprego e as profissões do futuro; compreender diálogos)
Unidade 11 – “Chegando no Rio de Janeiro”
(Conhecer diferenças entre Português Europeu e Português Brasil; conhecer diferentes visões do rio de Janeiro;
expressar opinião)
Unidade 12 – “E que mais sabes sobre a morna”
(Conhecer países africanos; reconhecer diferenças de pronúncia; falar sobre mercados de rua; expressar opinião)

Data: 30 de setembro de 2021
A Professora responsável: Manuela Lopes
A Representante de PLNM: Susana Nobre

3.º Período
19 abril/
7 junho-11.º
e 12.º anos
+ ou –
22 Aulas
19 abril/
15 junho10.º ano
+ ou –
25 Aulas

