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PLANIFICAÇÃO RESUMIDA 
ANO LETIVO 2022/ 2023 

DISCIPLINA Português Língua Não Materna – 1.º ANO 

 

PERÍODOS 
LETIVOS 

1.º 2.º 3.º 

AULAS 
PREVISTAS 

[±] 40   [±] 40 [±] 40 

APRENDI
ZAGENS 

ESSENCIA
IS 

Conheci
mentos / 
Capacida

des / 
Atitudes 

Compreensão oral: 
Palavras e expressões de uso corrente  
 
Tópicos de mensagens breves  
 
 
Interação oral: 
Ritmo e entoação de diferentes tipos de 
frases 
 
Fazer perguntas  
 
Formular respostas breves a questões orais  
 
Produzir enunciados orais breves  
 
Descrever objetos e pessoas 
 
 
Leitura: 
Reconhecer letras, sílabas e palavras  
 
Ler palavras, frases 
 
 
Escrita: 
Conhecer o alfabeto 
 
Escrever vogais, consoantes, palavras e 
frases simples 
 
Escrever frases simples utilizando palavras-
chave  
 
Utilizar regras de pontuação 
 
 
Gramática: 
Reconhecer e usar palavras de diferentes 
campos lexicais  
 
Compreender e aplicar concordâncias 
básicas;  
 

Compreensão oral: 
 Palavras e expressões de uso 
corrente  
 
Tópicos de mensagens breves  
 
 
 
Interação oral: 
Ritmo e entoação de diferentes 
tipos de frases 
 
Fazer perguntas  
 
Formular respostas breves a 
questões orais  
 
Produzir enunciados orais breves  
Descrever objetos e pessoas 
 
 
 
Leitura:  
Reconhecer letras, sílabas e 
palavras  
 
Ler vocabulário de uso frequente 
  
Ler palavras, frases e pequenos 
textos  
 
 
Escrita: 
Conhecer o alfabeto 
 
Escrever vogais, consoantes, 
palavras e frases simples 
 
Utilizar regras de pontuação 
 
Completar lacunas em frases 
simples 
 
 
Gramática: 

Compreensão oral: 
 Palavras e expressões de uso 
corrente  
 
Tópicos de mensagens breves  
 
 
 
Interação oral: 
Ritmo e entoação de diferentes 
tipos de frases 
 
Fazer perguntas 
  
Formular respostas breves a 
questões orais  
 
Produzir enunciados orais 
breves  
Descrever objetos e pessoas 
 
 
Leitura:  
Reconhecer letras, sílabas e 
palavras  
 
Ler vocabulário de uso 
frequente  
Ler palavras, frases e pequenos 
textos  
 
 
Escrita 
Conhecer o alfabeto 
 
Escrever vogais, consoantes, 
palavras e frases simples 
 
Utilizar regras de pontuação 
 
Planificar e escrever um texto 
simples  
 
Completar lacunas em frases 
simples 
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Reconhecer e usar palavras de 
diferentes campos lexicais  
 
Compreender e aplicar 
concordâncias básicas 
 
Divisão silábica 
 

 
 
Gramática: 
Reconhecer e usa palavras de 
diferentes campos lexicais  
Compreender e aplicar 
concordâncias básicas;  
 
Divisão silábica 

 

COMPETÊNCIAS INSTRUMENTOS/TÉCNICAS/PONDERAÇÃO 

CONHECIMENTOS 
Provas de Avaliação 
Escrita  
Questões de aula 

35% 
Provas de Avaliação 
Escrita 
Questões de aula 

35% 
Provas de Avaliação 
Escrita  
Questões de aula 

35% 

CAPACIDADES 
Atividades 
Tarefas 

35% 
Atividades 
Tarefas 

35% 
Atividades 
Tarefas 

35% 

ATITUDES 

Relacionamento 
Interpessoal 
(cooperação; mediação de 
conflitos; solidariedade) 
Participação  
(interesse/empenho; 
atenção/concentração; 
autonomia na realização 
de tarefas; tipo de 
intervenções na aula; 
capacidade de iniciativa) 
Responsabilidade 
(assiduidade; 
pontualidade, realização 
de tarefas em tempo útil; 
posse e utilização 
adequada do material 
obrigatório na sala de 
aula) 

30% 

Relacionamento 
Interpessoal 
(cooperação; mediação de 
conflitos; solidariedade) 
Participação  
(interesse/empenho; 
atenção/concentração; 
autonomia na realização 
de tarefas; tipo de 
intervenções na aula; 
capacidade de iniciativa) 
Responsabilidade 
(assiduidade; 
pontualidade, realização 
de tarefas em tempo útil; 
posse e utilização 
adequada do material 
obrigatório na sala de 
aula) 

30% 

Relacionamento 
Interpessoal 
(cooperação; mediação de 
conflitos; solidariedade) 
Participação  
(interesse/empenho; 
atenção/concentração; 
autonomia na realização 
de tarefas; tipo de 
intervenções na aula; 
capacidade de iniciativa) 
Responsabilidade 
(assiduidade; 
pontualidade, realização 
de tarefas em tempo útil; 
posse e utilização 
adequada do material 
obrigatório na sala de 
aula) 

30% 

 
 

MATERIAL BÁSICO PARA A AULA 

Manuais, caderno de exercícios, caderno diário, lápis, borracha, lápis de cor, tesoura, cola. 
 

 
 


