AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) NÍVEL: A1 E A2 – SECUNDÁRIO – CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS
D
O
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ÁREAS DE COMPETÊNCIA

A – Linguagem e
textos
B – Informação e
Comunicação

ORGANIZADOR
DOMÍNIO

DESCRITORES DE DESEMPENHO
OPERACIONALIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Compreensão
oral

Reconhecer palavras e expressões de uso corrente relativas ao contexto em que se encontra inserido, quando
lhe falam de modo claro e pausado;
Identificar tópicos de mensagens breves produzidas pausadamente;

Produção oral

C – Raciocínio e
Resolução de Problemas

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES

D – Pensamento
Crítico e Pensamento Criativo

Interação oral

E – Relacionamento Interpessoal
F – Desenvolvimento Pessoal e
Autonomia

Leitura

G – Bem-estar, Saúde e Ambiente
H – Sensibilidade
Estética e Artística

Escrita

I – Saber Científico, Técnico e
Tecnológico
J – Consciência e
Domínio do Corpo

Gramática

Interação
cultural

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

DESCRITORES DO PA
%

Comunicador
(A, B, D, E, H)
Testes de
Compreensão oral

Conhecedor/Sabedor
Informado
(A, B, G, I, J)

Explicitar unidades de conteúdo de uso corrente ouvidas ou lidas;
Adequar o ritmo e a entoação aos diferentes tipos de frases: declarativa, exclamativa, interrogativa e imperativa;
Fazer perguntas, formular respostas breves a questões orais, formular/aceitar/recusar um convite; pedir /oferecer/aceitar/recusar ajuda;
Produzir enunciados orais breves com o objetivo de se apresentar/apresentar outros; cumprimentar/despedir-se; agradecer/reagir a um agradecimento; pedir/aceitar desculpas; felicitar; pedir autorização; manifestar
incompreensão; descrever objetos e pessoas;

Sistematizador/
Organizador
(A, B, C, I, J)
Exposição oral
Leitor
(A, B, C, D, F,H,I)

Testes de
leitura

Extrair informação de textos adequados ao contexto textos de aprendizagem;
Atribuir significados a palavras e expressões a partir do contexto;
Identificar a função dos conectores de adição e de ordenação;
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Criativo
(A, C, D, J)

Escrever textos adequados ao contexto específico de aprendizagem;
Planificar, através da escrita, textos com informação relacionada com o universo escolar;
Construir frases utilizando termos-chave recém adquiridos;
Reescrever encadeamentos frásicos a partir de modelos dados;

Testes de
expressão escrita

Participativo /colaborador
(B, C, D, E, F )
Crítico / analítico

Utilizar e reconhecer: nome; determinante; artigo; adjetivo qualificativo; pronomes pessoais (formas tónicas e
átonas); pronomes interrogativos; determinantes e pronomes demonstrativos e possessivos; numerais e referências temporais como os indicadores de frequência; Reconhecer frases simples; Compreender e aplicar concordâncias básicas; Construir, de modo intencional, frases afirmativas e negativas; Reconhecer e usar palavras
dos campos lexicais seguintes: dados pessoais, profissões, países / cidades, família, casa, estados físicos e psicológicos, saúde, corpo humano, refeições, cidade, escola, serviços, bancos, correios, organismos públicos,
compras, vestuário e calçado.

(A, B, C, D, G)
Fichas de aplicação do léxico e da
gramática

Autónomo
(C,D,E,F,G,I,J)
Cuidador de si e do
outro
(B,E,F,G)

Trabalhos individuais /par/grupo

Peso a atribuir a cada domínio

Atitudes

Compreensão
oral

Produção
oral

Interação
oral

20%

15%

20%

Leitura
Gramática e
Interação cultural
20%

Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)

Escrita

Atitudes
5

20%

Documento aprovado em reunião de Grupo no dia 29/09/21 e em reunião de Conselho Pedagógico no dia 6/10/21.

5%

Cuidador de si e do
outro
Respeitador da diferença
Respeitador do outro
Responsável
Cooperante

