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Critérios de Avaliação – Português Língua Não Materna (Nível B1) / 1 CEB 

      
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 

 
CRITÉRIOS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

 
 Oralidade 

20% 
 

 
 
 

Leitura 
20% 

 
 
 
 

Escrita 
20% 

 
 
 

 
Gramática 

20% 
 
 
 
 

Interação cultural  
20% 

 

 
Compreensão 
Expressão 
Interação 
 
 
 
Compreensão 
Interpretação  
 
 
 
Correção 
Estruturação 
 
 
 
Conhecimento e 
aplicação 
 
 
 
Interação 
 
 

Nível Muito Bom 
- Compreende, com muita facilidade, aspetos essenciais de discursos ouvidos em língua padrão. 
- Exprime-se, oralmente, de forma sempre clara apresentando e justificando opiniões e pontos de 

vista. 

- Interage, com muita facilidade, em conversas quotidianas e em contexto formal ou regulado, 
demonstrando respeito pelo outro e pelas convenções discursivas. 
- Identifica, com muita facilidade, as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos variados, 
relativamente longos e complexos. 
- Elabora textos sobre assuntos variados, evidenciando excelente correção linguística. 

- Evidencia um excelente domínio dos conteúdos gramaticais previstos nas Aprendizagens Essenciais. 
- Explica diferenças culturais, com respeito pelas diferentes formas de interpretar o mundo. 
- Adquire plenamente todos os conhecimentos, capacidades e atitudes previstos nas Aprendizagens 
Essenciais nos diferentes domínios 

 
 
 
- Trabalho do aluno 
em sala de aula 
(rubrica) 
 
- Apresentação/ 
Expressão oral  
(rubrica) 
 
 
-Atividade de 
escrita 
(rubrica) 
 
 
 
-Questionário 
escrito e/ou 
interativo e/ou 
ficha de verificação 
de leitura. 
 
 
-Ficha de avaliação 
 
 
 

 

 
 
 

Linguagens e 
Textos  

 
Informação e 
Comunicação  

  
   

Pensamento 
Crítico e 

Pensamento  
Criativo  

  
Relacionamento  

Interpessoal  
   

Desenvolvimento 
Pessoal e   

Autonomia  
  
Bem-estar, saúde 

e ambiente  
  
  
 

Nível Bom (nível intermédio) 

Nível Suficiente 
- Compreende, com alguma dificuldade, aspetos essenciais de discursos ouvidos em língua padrão. 
- Exprime-se, oralmente, com alguma dificuldade, apresentando e justificando opiniões e pontos de 

vista. 

- Interage, com alguma dificuldade, em conversas quotidianas e em contexto formal ou regulado, 
demonstrando respeito pelo outro e pelas convenções discursivas. 
- Identifica, com alguma dificuldade, as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos 
variados, relativamente longos e complexos. 
- Elabora textos sobre assuntos variados, evidenciando uma correção linguística razoável. 

- Evidencia um domínio razoável dos conteúdos gramaticais previstos nas Aprendizagens Essenciais. 
- Explica, com alguma dificuldade, diferenças culturais, demonstrando respeito pelas diferentes 
formas de interpretar o mundo. 
- Adquire parcialmente todos os conhecimentos, capacidades e atitudes previstos nas 
Aprendizagens Essenciais nos diferentes domínios. 
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Nível Insuficiente 
- Não compreende aspetos essenciais de discursos ouvidos em língua padrão. 
- Exprime-se, oralmente, com muita dificuldade. 

- Interage, com muita dificuldade, em conversas quotidianas e em contexto formal ou regulado, 
demonstrando respeito pelo outro e pelas convenções discursivas. 
- Não identifica as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos variados, relativamente 
longos e complexos. 
- Não consegue elaborar textos sobre assuntos variados. 

- Desconhece os conteúdos gramaticais previstos nas Aprendizagens Essenciais. 
- Explica, com muita dificuldade, diferenças culturais, demonstrando respeito pelas diferentes 
formas de interpretar o mundo. 
- Não adquire os conhecimentos, capacidades e atitudes previstos nas Aprendizagens Essenciais nos 
diferentes domínios 

 

 
 
 
 

  
Vide  APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PLNM |Nível B1| ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS À SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 

 


