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PLANIFICAÇÃO ANUAL 2021-2022
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
DISCIPLINA: PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) – Secundário- NÍVEL B1
Áreas de Competência do Perfil do Aluno
A- Linguagens e textos; B- Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução; D – Pensamento crítico e criativo; E –
Relacionamento Interpessoal e autonomia; G – Bem estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I –
Saber científico, técnico e tecnológico; J – Saber científico, técnico e tecnológico;
J – Consciência e Domínio do Corpo

Competências gerais
Compreensão e expressão oral
Debates e discussões organizadas
Exposições orais
Entrevistas
Reconto oral e/ou de experiências pessoais
Discussão de temas em grupo e apresentação
de conclusões à turma
Relato/apresentação oral de textos
Leitura
Exercício da leitura em voz alta
Leitura silenciosa orientada por questionários
ou como preparação para a discussão oral
Pesquisa na biblioteca
Consulta de dicionários, gramáticas
Análise do texto narrativo: introdução, desenvolvimento e conclusão
Leitura individual
Leitura em voz alta
Leitura dialogada
Leitura de narrativas em verso
Identificação dos acontecimentos principais
de uma narrativa
Ordenação cronológica
Expressão escrita
Domínio das principais regras ortográficas
Regras de pontuação e translineação
Jogos de nonsense: palavras cruzadas, enigmas
Escrita a partir de experiências lúdicas: interpretação de imagens
Escrita de narrativas a partir de imagens, notícias, palavras, ponto de vista, banda desenhada
Expansão e modificação de narrativas integrais ou parciais (inícios, desenvolvimentos e
finais)

Conteúdos
Unidade O - Revisões
Unidade 1 – “Falar de atividades do quotidiano no Passado”
(Relatar ações habituais no passado e comparar com o presente)
Unidade 2 – “Exprimir desejos e fazer planos.”
(Exprimir desejos; Fazer planos, reservas e pedidos)
Unidade 3 – “Falar de tempos livres no passado”
(Relatar ações simultâneas e durativas no passado;
Relatar realização prolongada de ações no passado
versus ações pontuais no passado)

Aulas previstas
(50 minutos)
1.º Período
17 setembro/
17 dezembro

+/37 Aulas

Unidade 4 – “Relatos formais de ocorrências”
(Relatar acontecimentos aos bombeiros/polícia/serviços de saúde)
Unidade 5 – “Relações sociais -escrever cartas, notas, bilhetes”
(Relatar ações durativas com realização não terminada;
escrever cartas; notas; bilhetes; fazer pedidos)
2.º Período
Unidade 6 – “Relatar factos”
(Relatar factos usando o discurso indireto)

03 janeiro/
05 abril

Unidade 7 – “Relações sociais”
(Compreender textos publicitários/informativos/
médicos; dar conselhos/fazer sugestões; dar ordens/fazer pedidos)

+/-

Unidade 8 – “Atualidades.”
(Compreender notícias simples da imprensa escrita;
relatar factos do quotidiano/notícias)
Unidade 9 – “Relações sociais – vida privada e tempos livres”
(Relatar acontecimentos futuros; exprimir intenção
de realização de ação no futuro; exprimir obrigação
em relação a um acontecimento futuro; expressar
desejos de difícil realização; Relatar em linguagem
formal acontecimentos no
discurso indireto)

39 Aulas
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Elaboração de áreas vocabulares como meio
de enriquecimento do léxico da produção escrita
Exercícios de pontuação
Escrita de textos utilitários em situações de autenticidade comunicativa: cartas, convites,
avisos, recados, programas de festas e etc.
Uso da escrita como meio de pesquisa e estudo: sumários, relatórios, citações, índices,
legendas e etc.
Aperfeiçoamento de texto
Autocorreção, trabalho de pares e trabalho coletivo
Estabelece diferenças culturais entre o seu
país e Portugal

Unidade 10 – “Viagens e deslocações.”
(Relatar sequências de ações; pedir informações sobre
rotas e destinos turísticos)
Unidade 11 – “Trabalho/profissões”
(Pedir/dar informações sobre assuntos da rotina relacionados com trabalho ou com estudo;
Elaborar um currículo profissional; Responder a um
anúncio para um emprego; Escrever uma carta formal)
Unidade 12 – “Argumentar/ Negociar propostas?”
(Fazer propostas e contrapropostas; Argumentar)

Data: 30 de setembro de 2021
A Professora responsável: Manuela Lopes

A Representante de PLNM: Susana Nobre

3.º Período
19 abril/
7 junho-11.º e
12.º anos
+ ou –
22 Aulas
19 abril/
15 junho-10.º
ano
+ ou –
25 Aulas

