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Critérios de Avaliação 
Ano letivo 2022/2023 
                                                Disciplina: Português Língua Não Materna _ Nível de Proficiência A1 e A2 
 

DOMÍNIOS    AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 

Oralidade 

 

. Compreensão oral: 
_  Compreende o essencial de uma sequência 
falada;  
_ Compreende a ideia principal das mensagens 
que ouve.  
                                                           
 Expressão oral 
_ Participa em conversas sobre assuntos do dia-a-
dia ou de interesse pessoal; 
_ Articula com facilidade expressões de uso 
corrente adequadas à intenção da mensagem 
(descreve experiências, acontecimentos, sonhos, 
desejos e ambições); 
_ Explica e justifica opiniões; 
_ Faz resumos (de filmes ou livros), conta histórias 
e descreve reações) 

                                                             

 
 
Fichas de avaliação (oral e escrita) 
. Outros trabalhos escritos de 
diferentes  
  tipologias (individual / par) 
   
 
 
. Fichas de compreensão oral 

. Fichas de compreensão  

  escrita  

. Fichas de trabalho 

Questões-aula  

 
 
 
 
Registos de avaliação 
 - da escrita 
 - da oralidade: expressão 
/interação oral  
 _ da fluência da  

  leitura 
 

  

 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85% 

 

Leitura 

  

_ Lê com pouca hesitação ;  
_ Compreende a informação predominante do que 
lê. 
 
 

Escrita 

 Escreve pequenos textos sobre assuntos 
relacionados com o meio que o rodeia. 
_ Escreve textos articulados sobre temas 
relacionados com assuntos conhecidos;  
_ Descreve experiências e impressões pessoais.  

Gramática 

 
Conhece e explicita aspetos fundamentais da 
língua portuguesa ao nível da sintaxe e morfologia 
 
 

Socio - 

Afetivo 

 

    Autonomia e Responsabilidade 

_ É pontual e assíduo; 
_ Traz o material necessário; 
_ Realiza os trabalhos nos prazos 
estabelecidos; 
_ É autónomo, atento, concentrado e 
organizado na realização de tarefas. 
 

Participação e Cooperação 
_Participa com empenho nas atividades 
propostas; 
_ Cumpre as atividades propostas; 
_Respeita as regras de convivência; 
_ Apresenta com clareza e organização os 
trabalhos. 

 
 
 

Registo da observação 

 da participação dos diferentes 
aspetos inerentes às atitudes e 
valores 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

15% 
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