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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EM PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA              B1 - NÍVEL INTERMÉDIO 
 

CONHECIMENTOS / CAPACIDADES INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

COMPREENDER  

 Grelhas de observação direta de 

atitudes e valores e de registo de 

avaliação 

 Trabalhos de pesquisa (individuais 

e de grupo) e respetiva 

apresentação 

 Fichas de leitura/ trabalho 

 Produção, aperfeiçoamento, 

reescrita  e partilha de textos 

 Fichas e testes de nível 

 Portfólio 

 

 

 Compreensão Oral 

           15% 

 

 

 

 

 

 

 

 Leitura  

           15% 
 

- É capaz de compreender informações factuais simples 
sobre tópicos comuns do dia a dia ou relacionados com a 
escola e identifica quer mensagens gerais quer 
pormenores específicos, desde que o discurso seja 
claramente articulado com uma pronúncia geralmente 
familiar. 
- É capaz de compreender as questões principais de um 
discurso claro, em língua-padrão, sobre assuntos que lhe 
são familiares, ocorrendo na escola, nos tempos livres, 
etc., incluindo narrativas curtas. 
 
- É capaz de ler textos objetivos simples acerca de 
assuntos relacionados com a sua área de interesse com 
um grau satisfatório de compreensão. 
 

FALAR 

    Interação oral 

            20% 

 

 

 

 

 

 

     Produção oral 

            20% 

 

- É capaz de comunicar, com uma certa confiança, sobre 
assuntos que lhe são familiares, habituais ou não 
relacionados com os seus interesses. 
- É capaz de trocar, verificar e confirmar informações, 
lidar com situações menos habituais e explicar por que 
razão há um problema. 
- É capaz de exprimir o que pensa sobre assuntos mais 
abstratos ou culturais, como filmes, livros, música, etc. 
 
- É capaz de manter razoavelmente bem e com fluência 
uma descrição direta de um dos muitos assuntos do seu 
interesse, apresentando-a como uma sucessão linear de 
questões. 
 

ESCREVER 

 

Escrita                        

                 20% 

 - É capaz de escrever textos coesos e simples acerca de 
um leque de temas que lhe são familiares, relativos aos 
seus interesses, ligando uma série de elementos 
pequenos e discretos para formar uma sequência linear. 

COMUNICAR  

 Léxico e Gramática 
10% 

 

- É capaz de mobilizar conhecimentos satisfatórios ao 
nível da organização gramatical do discurso. 
-É capaz de utilizar um vocabulário corrente para 
comunicar. 

ATITUDES 

 Relacionamento interpessoal 

 Cumprimento de regras 

 Responsabilidade 

 Desenvolvimento pessoal e Autonomia 

 Participação  
 

 


