ESCOLA SECUNDÁRIA DE ANTÓNIO GEDEÃO
GRUPO DISCIPLINAR: PORTUGUÊS

ANO LETIVO: 2016-2017

PROFESSORA: CONCEIÇÃO COSTA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA
(de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência)
NÍVEIS: Nível Inicial (utilizador elementar) / Nível Intermédio (utilizador Independente) / Nível Avançado (utilizador proficiente)

Ponderação
Domínios

Competências
Gerais

. Conhecimento
. Raciocínio

. Comunicação:

. Ouvir

. Falar

Compreensão do
Oral / Produção
Oral /Interação

Critérios / Competências Específicas

 Compreensão das ideias gerais e de pormenor de um
texto em língua corrente sobre aspectos relativos aos
temas do programa.
 Identificação/ reconhecimento de informação a partir
de vários tipos de texto e audiovisuais.
 Reconhecimento de traços característicos da sociedade
e da cultura das comunidades que usam a língua e
confronto com a cultura de origem.
 Participação em conversas sobre assuntos do
quotidiano e de interesse pessoal.
 Apresentação de si próprio e de outros.
 Recriação de diversos tipos de texto.
 Adequação de comportamentos comunicativos tendo
em conta os traços característicos da sociedade e da
cultura das comunidades que usam a língua
 Compreensão de um texto em língua corrente sobre
assuntos do quotidiano e da atualidade.
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Nível
Inicial

Nível
Intermédio

Nível
Avançado

Instrumentos de
Avaliação

Testes de
Compreensão Oral;

Participação Oral;
30%

30%

25%
Apresentações Orais;

Testes Sumativos;

Trabalhos
Individuais;
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. Ler

Compreensão /
Produção
Escrita

. Escrever

Gramática

Atitudes /
Competências
Sociais

Formação para
a cidadania

 Identificação de informação em vários tipos de texto;
 Reconhecimento de afinidades / diferenças entre a
cultura de origem e a cultura de expressão inglesa;
 Produção de vários tipos de textos estruturados sobre
temas do programa a partir de suportes vários;
 Registo estruturado de informação recolhida em
diversas fontes.

 Aplicação de conhecimentos gramaticais em situações
de comunicação oral e escrita.





Comportamento/ Interacção:
- Revela assiduidade e pontualidade;
- Manifesta interesse, iniciativa e espírito crítico;
-Coopera e respeita os outros.
Método de trabalho regular:
- Realiza as tarefas propostas e gere
adequadamente o tempo;
- Apresenta os materiais necessários à aula.
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30%

35%

35%

Trabalhos de grupo;

Trabalhos de
projeto.

5%

5%

10%

35%

30%

30%

Trabalhos extra
letivos;
Caderno diário;
Grelhas de
observação.

