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Critérios de Avaliação de Português Língua Não Materna          Níveis A1, A2 e B1               Ano Letivo 2012/2013 
 

1. Introdução 
 

Por solicitação do Conselho Pedagógico, a professora de Português Língua não materna definiu uma proposta de avaliação, que visa intervir na 

regulação do processo ensino/aprendizagem de acordo com as linhas orientadoras emanadas do Ministério da Educação, pretendendo, deste 

modo, contribuir para regular os programas e as práticas pedagógicas, atendendo à especificidade do público-alvo. 
 

2. Definição de Critérios de Avaliação 
 

Tendo em conta que o desconhecimento da Língua Portuguesa, enquanto veículo para a aprendizagem de todas as disciplinas, é um dos maiores 

obstáculos à integração destes alunos, bem como ao acesso ao currículo, o ensino do Português Língua não Materna exige uma abordagem dife-

renciada, centrada, essencialmente, na compreensão e na produção de unidades comunicativas. 

Os critérios devem atender ao facto de estes alunos constituírem um grupo heterogéneo sob diversos pontos de vista, tanto a nível etário, 

quanto a nível linguístico e cultural. 

Assim, se é fundamental adequar os critérios a desenvolver ao nível da proficiência linguística dos alunos, frequentemente em diferentes es-

tádios de domínio da língua, também é determinante adaptar o trabalho à idade dos estudantes. 

Segundo os grupos de nível de proficiência linguística em que os alunos estão integrados, o Português como Língua não Materna deve ter crité-

rios de avaliação diferenciados. 

No que diz respeito a estes níveis, o ensino deve privilegiar e valorizar as competências de receção, nomeadamente de interação e de compre-

ensão oral e escrita, bem como a produção oral e escrita, de acordo com o referenciado nos descritores estabelecidos pelo QECR. 

 

3. Considerações Gerais 
 

A classificação final do período de período deve refletir todo o processo de ensino/aprendizagem, desde a primeira aula do ano letivo, bem 

como traduzir uma equilibrada ponderação de todos os critérios e elementos de avaliação definidos. 
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Critérios de Avaliação de Português Língua Não Materna             Nível A1                  Ano Letivo 2012/2013 
 

 

COMPETÊNCIAS 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONDERAÇÃO 
INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

Compreensão 

Oral 

O aluno é capaz de: 

- reconhecer palavras e expressões simples de uso corrente relativas a si próprio, à sua família e aos 

contextos em que está inserido, quando lhe falam de forma clara e pausada; 

- compreender expressões e vocabulário de uso mais frequente relacionado com os espaços escolares, a 

sala de aula e as rotinas da escola (horários, disciplinas do currículo...); 

- compreender perguntas e instruções simples e curtas dadas pausadamente; 

20% 
Escuta global e seletiva 

de textos 

Produção 

Oral 

O aluno é capaz de: 

- utilizar, ainda que com limitações, expressões e frases simples para falar da família, de outras pessoas, 

das condições de vida, do percurso escolar e de experiências recentes;  

- se apresentar e de apresentar outras pessoas; 

- fazer a descrição de si próprio e de descrever pessoas; 

- descrever objetos, indicando a forma, a dimensão, a cor...; 

- descrever imagens fixas relativas a situações da vida quotidiana; 

- fazer relatos breves respeitando a sequência linear de factos ocorridos; 

- falar dos seus gostos e exprimir a sua opinião sobre temas de interesse pessoal; 

- responder a perguntas trocando ideias e informações sobre temas e situações previsíveis da vida quo-

tidiana; 

- usar padrões frásicos básicos com expressões memorizadas, grupos de poucas palavras, expressões e 

fórmulas coloquiais de modo a comunicar informação limitada em situações simples do dia a dia; 

- usar corretamente algumas estruturas simples, ainda que cometendo alguns erros básicos; 

- se fazer compreender, produzindo enunciados muito curtos, mesmo com pausas, falsas partidas e 

reformulações muito evidentes; 

- responder a perguntas e reagir a asserções simples; 

- usar paráfrases para suprir a falta de conhecimento de certos lexemas. 

20% 

Leitura de textos 

 

Produção de enunciados 

coesos e coerentes  

 

Apresentação de  

trabalhos individuais 

 

Apresentação de  

trabalhos em grupo 

 

Exercícios de produção 

oral 

 

Participação oral 

Interação 

Oral 

O aluno é capaz de: 

- comunicar em situações simples, de rotina do dia a dia, sobre assuntos e atividades habituais que 

exijam apenas uma troca de informação simples e direta; 

- perguntar e responder a perguntas simples formuladas numa linguagem clara direta e não idiomática 

sobre si próprio e sobre assuntos muito familiares; 

- participar em breves trocas de palavras, apesar de não compreender o suficiente para manter a conver-

sa. 

20% 

Debates 

Entrevistas 

Participação oral 

Conversas informais 
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Leitura 

O aluno é capaz de: 

 

- identificar elementos icónicos, textuais, paratextuais (títulos, disposição do texto, parágrafos); 

 

- identificar palavras-chave e inferir o seu significado; 

 

- extrair uma informação previsível e concreta em textos simples com vocabulário de uso corrente; 

 

- extrair uma informação previsível e concreta em textos muito simples com vocabulário relativo às 

matérias e atividades escolares; 

 

- atribuir significados a palavras e expressões a partir do contexto. 

10% 

Leitura de textos verbais, 

icónicos e informativos 

tendo em consideração os 

três atributos fundamen-

tais da leitura fluente: 

 

Atributos de desempe-

nho (velocidade da leitu-

ra, correção da leitura e 

expressividade); 

 

Atributos de competên-

cia (consciência fonoló-

gica e morfológica, co-

nhecimento da sintaxe da 

estrutura do discurso e 

competências metacogni-

tivas relativamente à 

leitura); 

 

Atributos disposicionais 
(atitudes relativamente à 

leitura, autoperceção 

como leitor e hábitos de 

leitura). 

Produção 

Escrita 

O aluno é capaz de: 

 

- escrever um postal (ou e-mail) simples e curto; 

 

- escrever notas e mensagens curtas e simples sobre assuntos de necessidade imediata; 

 

- descrever atividades da vida quotidiana; 

 

- pedir ou transmitir, por escrito, informações pessoais pormenorizadas; 

 

- realizar por escrito tarefas muito simples do âmbito escolar a partir de instruções formuladas em lin-

guagem muito simples e ditadas pausadamente. 

15% 

Reescrita 

Redação de frases 

Criação de textos 

Fichas formativas 

Portefólio 

Testes formativos / su-

mativos 
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O Saber Ser/Fazer 

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; 

- manifestar autoconfiança e interajuda nas relações interpessoais; 

- participar de forma construtiva em projetos escolares; 

- manifestar espírito crítico; 

- refletir sobre a sua aprendizagem de forma a autoavaliar-se; 

- revelar iniciativa, autonomia e criatividade. 

15% 

Observação direta de 

comportamentos e atitu-

des: 

responsabilidade 

autonomia 

espírito de iniciativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tomei conhecimento dos critérios de avaliação do meu educando na disciplina de Português Língua não materna  

 

DATA______/______/________ 

 

NOME DO ALUNO:__________________________________________________________________ANO___________TURMA_______________ 

 

ASSINATURA do Encarregado de Educação________________________________________________________________________________ 
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Critérios de Avaliação de Português Língua Não Materna             Nível A2                  Ano Letivo 2012/2013 
 

 
 

COMPETÊNCIAS 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONDERAÇÃO 
INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

Compreensão 

Oral 

O aluno é capaz de: 

 

- compreender os pontos essenciais de uma sequência falada que incida sobre assuntos correntes do 

quotidiano, da escola, dos tempos livres, etc.; 

- compreender os pontos principais de textos orais sobre temas atuais ou assuntos de interesse pessoal, 

quando o débito da fala é relativamente lento e claro; 

- compreender os pontos essenciais de uma sequência falada que incida sobre assuntos relativos às 

matérias escolares, ainda que possa pedir para que se repitam os pontos importantes, se necessário. 

20% 

Escuta global e seletiva 

de textos 

 

Produção 

Oral 

O aluno é capaz de: 

 

- articular expressões de forma simples para narrar experiências vivenciadas e acontecimentos corren-

tes; 

- articular expressões de forma simples para falar de projetos, planos, desejos e ambições; 

- explicar ou justificar gostos e opiniões pessoais; 

- usar com relativa correção um repertório de rotinas e fórmulas frequentes associadas a situações pre-

visíveis do quotidiano; 

- prosseguir um discurso livre de forma inteligível, mesmo com pausas para planeamento gramatical e 

lexical e com reajustamentos muito evidentes. 

20% 

Leitura de textos 

Produção de enunciados 

coesos e coerentes  

Apresentação de  

trabalhos individuais 

Apresentação de  

trabalhos em grupo 

Exercícios de produção 

oral 

Participação oral 

Interação 

Oral 

O aluno é capaz de: 

 

- participar com razoável fluência numa conversa sobre temas relacionados com as suas áreas de inte-

resse; 

- reagir a declarações simples e de responder a questões colocadas de forma direta e clara durante uma 

entrevista; 

- entrar, com preparação prévia, numa conversa sobre assuntos conhecidos, de interesse pessoal ou 

pertinentes para o dia a dia (por exemplo, família, passatempos, trabalho, viagens e assuntos da atuali-

dade); 

- iniciar, manter e acabar conversas simples sobre tópicos de interesse familiar ou pessoal. 

 

15% 

Debates 

Entrevistas 

Participação oral 

Conversas informais 
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Leitura 

O aluno é capaz de: 

 

- compreender textos em que predomine uma linguagem corrente do dia a dia ou relacionada com o 

trabalho; 

 

- compreender descrições de objetos, pessoas e lugares; 

 

- captar o essencial de textos que tratem de sentimentos, desejos e emoções; 

 

- compreender narrações captando a sequencialização temporal dos acontecimentos. 

15% 

Leitura de textos verbais, 

icónicos e informativos 

tendo em consideração 

os três atributos funda-

mentais da leitura fluen-

te: 

 

Atributos de desempe-

nho (velocidade da leitu-

ra, correção da leitura e 

expressividade); 

Atributos de compe-

tência (consciência 

fonológica e morfológi-

ca, conhecimento da 

sintaxe da estrutura do 

discurso e competências 

metacognitivas relativa-

mente à leitura); 

Atributos disposicio-

nais (atitudes relativa-

mente à leitura, autoper-

ceção como leitor e 

hábitos de leitura). 

Produção 

Escrita 

O aluno é capaz de: 

 

- escrever um texto articulado de forma simples sobre assuntos conhecidos ou de interesse pessoal; 

- escrever cartas pessoais para descrever experiências e impressões; 

- contar uma história, relatar o enredo de um livro ou de um filme e descrever as suas reações; 

- escrever com facilidade um pequeno texto ditado pausadamente com vocabulário de uso corrente, 

relativo aos seus centros de interesse; 

- escrever sem erros um texto ditado pelo professor com léxico que lhe é familiar relativo às matérias e 

às principais atividades escolares; 

- escrever notas e mensagens simples relacionadas com questões de necessidade imediata; 

- realizar por escrito tarefas muito simples do âmbito escolar a partir de instruções formuladas em 

linguagem muito simples. 

 

15% 

Reescrita 

Redação de frases 

Criação de textos 

Fichas formativas 

Portefólio 

Testes formativos / su-

mativos 
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O Saber Ser/Fazer 

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; 

- manifestar autoconfiança e interajuda nas relações interpessoais; 

- participar de forma construtiva em projetos escolares; 

- manifestar espírito crítico; 

- refletir sobre a sua aprendizagem de forma a autoavaliar-se; 

- revelar iniciativa, autonomia e criatividade. 

15% 

Observação direta de 

comportamentos e atitu-

des: 

responsabilidade 

autonomia 

espírito de iniciativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tomei conhecimento dos critérios de avaliação do meu educando na disciplina de Português Língua não materna  

 

DATA______/______/________ 

 

NOME DO ALUNO:__________________________________________________________________ANO___________TURMA_______________ 

 

ASSINATURA do Encarregado de Educação____________________________________________________________________________________ 
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Critérios de Avaliação de Português Língua Não Materna             Nível  B1                 Ano Letivo 2012/2013 
 

 

COMPETÊNCIAS 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONDERAÇÃO 
INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

Compreensão 

Oral 

 

O aluno é capaz de: 

 

- compreender pontos essenciais de sequências ouvidas (por outro falante, por meio de comunicação soci-

al, etc.) e lidas, quando se trata de sequências com linguagem padrão simples e vocabulário acessível, em 

contexto de escola, tempos livres, etc.; 

- compreender os pontos essenciais de uma sequência falada que incida sobre assuntos correntes do dia a 

dia, de interesse pessoal, etc. (quando o débito da fala é lento e a linguagem clara e bem articulada, e na 

língua padrão), embora necessitando ainda que o interlocutor repita, por vezes, algumas palavras; 

- compreender os pontos essenciais de uma conversa sobre assuntos de interesse pessoal , em situações do 

quotidiano; 

- compreender a maior parte daquilo que o professor diz sobre assuntos relacionados com as vivências dos 

alunos ou a propósito de pequenos textos estudados, de imagens observadas, etc.; 

- apreender o essencial de sequências curtas, ouvidas e lidas, nos meios de comunicação social, na língua 

padrão, quando os temas são familiares ou de interesse pessoal. 

 

20% 

 

Escuta global e sele-

tiva de textos 

 

Produção 

Oral 

 

O aluno é capaz de: 

- produzir um discurso oral, em contexto de sala de aula, escola, locais de lazer, etc., sobre assuntos do dia 

a dia, embora com menos fluência do que na produção escrita; 

- justificar, oralmente, as razões de uma escolha, de uma atitude, embora ainda de uma forma muito sim-

ples e elementar; 

- descrever experiências, situações conhecidas ou de interesse pessoal; 

- descrever imagens, cartazes publicitários, relatar episódios, comentar filmes, documentários, etc.; 

- elaborar um resumo daquilo que viu, ouviu ou leu, tal como um programa televisivo ou um texto grava-

do; 

- relatar um episódio do dia a dia, de forma clara; 

- produzir enunciados orais sobre os textos escolares estudados, ainda que com algumas pausas e hesita-

ções. 

 

10% 

Leitura de textos 

Produção de enuncia-

dos coesos e coeren-

tes  

Apresentação de  

trabalhos individuais 

Apresentação de  

trabalhos em grupo 

Exercícios de produ-

ção oral 

Participação oral 
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Interação 

Oral 

O aluno é capaz de: 

- interagir oralmente em conversas quotidianas que podem ocorrer na escola ou noutras instituições públi-

cas, lojas de comércio, supermercados, aeroportos, viagens pelo país, etc.; 

- interagir em situações correntes que surjam numa viagem, em tempo de lazer, na escola, etc., ainda que 

apresente um discurso segmentado, revelador de alguma falta de vocabulário; 

- iniciar, manter e terminar uma conversa sobre assuntos de interesse pessoal; 

participar em debates e expressar ideias, opiniões, ainda que com pouca fluência e desembaraço; 

- realizar uma pequena entrevista, com um guião previamente elaborado com a ajuda de terceiros; 

participar em troca de opiniões, defendendo o seu ponto de vista; 

- dialogar no âmbito das disciplinas escolares, sobretudo naquelas em que revela mais aptidões. 

20% 

Debates 

Entrevistas 

Participação oral 

Conversas informais 

Leitura 

O aluno é capaz de: 

 

- compreender os pontos essenciais de um enunciado escrito sobre assuntos de interesse pessoal; 

 

- compreender descrições de acontecimentos, relatos de situações quotidianas, sentimentos e desejos, em 

variados documentos, tais como diário, memórias, autobiografia, carta (informal); 

 

- descrever imagens, cartazes publicitários, quando se trata de fazer uma descrição simples dos elementos 

que os compõem; 

 

- compreender textos em que predomine a língua corrente do dia a dia ou a língua padrão veiculada na 

imprensa escrita, como, por exemplo, em notícias curtas e simples; 

 

- captar o essencial de textos que tratem de assuntos correntes do quotidiano, de artigos de apreciação 

crítica sobre exposições, espetáculos, etc.; 

 

- compreender mensagens simples, contendo vocabulário técnico e específico, próprio das disciplinas do 

currículo escolar que acompanha; 

 

- apreender o sentido de um texto literário, curto e de vocabulário acessível, em contexto de sala de aula; 

 

- compreender o texto literário (conto, poesia, texto de teatro), quando este apresenta vocabulário de uso 

corrente, assim como outros textos de transmissão oral: conto popular, lenga-lengas, travalínguas, adivi-

nhas. 

20% 

Leitura de textos 

verbais, icónicos e 

informativos tendo 

em consideração os 

três atributos funda-

mentais da leitura 

fluente: 

Atributos de desem-

penho (velocidade da 

leitura, correção da 

leitura e expressivi-

dade); 

Atributos de compe-

tência (consciência 

fonológica e morfo-

lógica, conhecimento 

da sintaxe da estrutu-

ra do discurso e com-

petências metacogni-

tivas relativamente à 

leitura); 

Atributos disposici-

onais (atitudes relati-

vamente à leitura, 

autoperceção como 

leitor e hábitos de 

leitura). 
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Produção 

Escrita 

O aluno é capaz de: 

- produzir pequenos textos escritos, a propósito de sequências ouvidas, lidas, ou a partir de imagens, em 

contextos variados, tais como sala de aula, rua, etc.; 

- escrever sobre assuntos do quotidiano, experiências vividas ou assuntos de interesse pessoal, tais como 

diário, memórias, autobiografias, carta (informal); 

- escrever pequenos textos estruturados, a partir de um tópico especificado, e redigir respostas sobre os 

textos escolares estudados; 

- justificar, por escrito, as razões de uma escolha, de uma atitude, embora ainda de uma forma muito sim-

ples e elementar; 

- distinguir o essencial do acessório e de redigir um resumo de um texto, com vocabulário simples, assim 

como outros textos que obedeçam a técnicas e modelos de escrita, tais como o relatório; 

- relatar o enredo de um filme, uma situação presenciada, vivida ou inventada, e reproduzir uma sequência 

narrativa 

- tomar notas, no âmbito do estudo de outras disciplinas curriculares; 

15% 

Reescrita 

Redação de frases 

Criação de textos 

Fichas formativas 

Portefólio 

Testes formativos / 

sumativos 

O Saber Ser/Fazer 

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; 

- manifestar autoconfiança e interajuda nas relações interpessoais; 

- participar de forma construtiva em projetos escolares; 

- manifestar espírito crítico; 

- refletir sobre a sua aprendizagem de forma a autoavaliar-se; 

- revelar iniciativa, autonomia e criatividade. 

15% 

Observação direta de 

comportamentos e 

atitudes: 

responsabilidade 

autonomia 

espírito de iniciativa 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tomei conhecimento dos critérios de avaliação do meu educando na disciplina de Português Língua não materna 

 

DATA______/______/________ 

 

NOME DO ALUNO:__________________________________________________________________ANO___________TURMA_______________ 

 

ASSINATURA do Encarregado de Educação____________________________________________________________________________________ 

 


