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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

O ano 2019-2020 foi un ano marcado pola pandemia mundial da 

COVID-19 e este ano escolar 2020-2021 comeza no mesmo contexto de 

incerteza. Neste sentido, para todo o referido ás medidas adoptadas polo IES 

A Sangriña é preciso recorrer ao Plan de Adaptación á Situación COVID-19 

elaborado polo centro. 

Ao abeiro desta situación extraordinaria, para a elaboración desta 

programación e para a práctica docente concreta, cada docente terá en 

consideración a addenda á programación feita por este departamento e os 

relatorios individuais elaborados no pasado curso 2019-2020. 

Consecuentemente, a partir dos datos que cada docente recompile sobre 

cada estudante e na dinámica do grupo, elaborará planos de reforzo 

específicos. 

O fundamento teórico desta programación é o desenvolvemento das 

competencias chave como recolle a Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, 

desenvolvida no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, que estabelece o currículo 

de educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia.  

Esta programación, presenta os obxectivos que se pretenden atinxir, 

as competencias chave, os contidos que se van traballar, a metodoloxía, o 

proceso de avaliación, os estándares de aprendizaxe avaliábeis e os recursos 

para desenvolver o proceso de ensino, aprendizaxe e avaliación. 

No que se refire ao contexto do centro, o IES A Sangriña da Guarda, 

unha vila fronteiriza de aproximadamente 10.000 habitantes e a poboación 

máis importante da bisbarra. O centro, para alén dos estudantes da Guarda, 

recibe o alumnado dos concellos veciños de Oia e do Rosal, Tomiño. 

O IES A Sangriña tamén é o único centro educativo en ofertar estudos 

de Bacharelato, ciclos de Formación Profesional así como ESA e Bacharelato 

para persoas Adultos. Recibe alumnado dos centros públicos de primaria da 

vila para cursar a ESO, así como do CPI Manuel Súarez Marquier do Rosal e 
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de dous centros concertados da Guarda -Colexio San Xosé. Irmás Carmelitas 

da Caridade e o Colexio Padres Somascos-, que só ofertan estudos da ESO. 

Xa no referido especificamente ao Departamento de Portugués, por 

licenza da professora titular, a súa vaga é ocupada polo professor substituto 

interino Xurxo Fernández Carballido, tamén como Xefe do Departamento de 

Portugués, responsabilidade que xa asumira en febreiro de 2020 por baixa 

da profesora titular Carme Saborido Paz. 

Tendo en conta a experiencia destes últimos anos, nun centro cunha 

longa tradición de ensino na materia de lingua portuguesa, a seguinte 

programación está deseñada para uns agrupamentos de alumnos concretos, 

cunhas características e necesidades específicas: número de alumnos, 

capacidades, intereses, coñecementos previos da cultura e lingua 

portuguesa.  

A metodoloxía escollida é o enfoque comunicativo e intercultural, 

pois permite transmitir o coñecemento para alén dos contidos lingüísticos, e 

incorporar ás dinámicas pedagóxicas valores e crenzas doutras realidades 

sociais e culturais, esenciais para unha comunicación fluída nunha sociedade 

globalizada. Para este Departamento de Portugués é fundamental 

desenvolver un sistema de ensino, aprendizaxe e avaliación baseado nunha 

didáctica activa e participativa, aprendizaxe cooperativa e por proxectos e 

respectuosa coa diversidade. 

Por iso a promoción da lingua portuguesa no IES A Sangriña presenta 

unha características concretas: 

• Unha longa tradición académica da materia de portugués no 

centro. 

• A proximidade xeográfica e cultural con Portugal posibilita 

poder practicar o idioma nun proceso de case inmersión 

linguistíca. 

• A proximidade lingüística co galego, e coas variedades 

específicas do galego da área do Baixo Miño, fai con que o 

proceso de ensino, aprendizaxe e avaliación parta dun 
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coñecemento pasivo moi alto o que obriga ao docente a 

adoptar unha metodoloxía específica. 

• Estusiasmo con que os docentes da materia de portugués 

encaran a promoción da lingua e da cultura portuguesa. 

 

1.1 PROFESORADO DO DEPARTAMENTO 
 

O Departamento de Portugués é composto polo seguinte cadro de 

persoal docente: 

• Xurxo Fernández Carballido. Profesor substituto interino e 

Xefe de Departamento. Cunha carga horaria de 21 horas 

lectivas + 1 hora de Xefatura de Departamento. 

• Isabel Gonçalves. Leitora do Instituto Camões. 

• María José Carneiro Freire. Profesora adscrita ao 

Departamento de Grego. 

• Henrique Estévez Hernández. Profesor adscrito ao 

Departamento de Galego. 

 

1.2 NÚMERO DE ALUMNOS/AS, GRUPOS E REPARTO DE GRUPOS 
 

Neste ano académico a distribución de grupos e estudantes é a 

seguinte: 

• 1º ESO A, B. 2ª Lingua.- 20 estudantes. Dúas horas semanais, luns ás 

10h15 e mércores ás 14h30. María José Carneiro Freire. 

• 2º ESO A, B. 2ª Lingua. - 12 Estudantes. Dúas horas semanais, luns ás 

9.10h e mércores ás 11.05h. Profesor: Henrique Estévez Hernández. 

• 2º ESO C, D, 2ª Lingua. - 13 Estudantes. Dúas horas semanais,  luns ás 

14.25h e martes ás 12.20h. Profesor: Henrique Estévez Hernández. 

• 3º ESO A, C, 2ª Lingua. - 13 Estudantes (1 de oínte). Dúas horas semanais, 

mércores ás 8.20h e xoves ás 11.05h. Profesor: Henrique Estévez 

Hernández. 

• 3º ESO B, C, D. 2ª Lingua.- 14 estudantes. Dúas horas semanais, mércores 
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ás 12h20 e venres ás 13h10. Profesor: Xurxo Fernández Carballido. 

• 4º ESO C. 1ª Lingua.- 2 estudantes. Tres horas semanais, luns ás 13h10, 

mércores ás 9h10 e xoves ás 13h10. Profesor: Xurxo Fernández 

Carballido. 

• 4º ESO A, B, C. 2ª Lingua.- 17 estudantes. Tres horas semanais, luns ás 

12h20, mércores ás 11h05 e venres ás 11h05. Profesor: Xurxo Fernández 

Carballido. 

• 1º Bach A, B, C. 1ª Lingua.- 8 estudantes. Tres horas semanais, martes ás 

17h30, martes ás 18h30 e venres ás 16h45. Profesor: Xurxo Fernández 

Carballido. 

• 1º Bach C, D, E. 2ª Lingua.- 6 estudantes. Dúas horas semanais, xoves ás 

15h e xoves ás 15h50. Profesor: Xurxo Fernández Carballido. 

• 2º Bach A. 1ª Lingua.- 2 estudantes. Tres horas semanais, martes ás 

20h15, xoves ás 19h15 e xoves ás 20h15. Profesor: Xurxo Fernández 

Carballido. 

• 2º Bach C, D. 1ª Lingua.- 5 estudantes. Tres horas semanais, martes ás 

16h45, venres ás 15h e venres ás 15h50. Profesor: Xurxo Fernández 

Carballido. 

 

NIVEL 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

GRUPOS 1º A, B 2º A, 

B 

2º C, D 3º A, 

C 

3º B, 

C, D 

4ºC 

1ºL 

4º A, 

B, C 

ESTUDANTES 20 12 13 13 14 2 17 

 

NIVEL 1º BACHARELATO 2º BACHARELATO 

GRUPOS 1º A, B, C  

1ª Lingua 

1º C, D, E 

2ª Lingua 

2º A 

1ª Lingua 

2º C, D 

1ª Lingua 

ESTUDANTES 8 6 2 5 

 

O alumnado total que estuda portugués no IES A Sangriña é: 112. 

 



 

 

IES A Sangriña 
Programación do Departamento de Portugués 2020-2021 

8 

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

A Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as 

relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da 

educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato, 

define as competencias na ESO e en Bacharelato. 

 A incorporación das competencias clave ao currículo permite pór o 

foco naquelas aprendizaxes que se consideren imprescindíbeis. Son aquelas 

competencias que debe desenvolver un alumno ou unha alumna ao finalizar 

o ensino obrigatorio para poder lograr a súa realización persoal, exercer o 

seu labor como cidadán participativo, incorporarse á vida adulta de xeito 

satisfactorio e ser capaz33333 de desenvolver unha aprendizaxe 

permanente ao longo da vida. 

A inclusión das competencias clave no currículo ten varias finalidades: 

• Integrar as diferentes aprendizaxes. 

• Relacionar a aprendizaxe con distintos tipos de contidos e 

utilizalos de xeito efectivo cando resulten necesarios. 

• Orientar o ensino para tomar decisións relativas ao proceso 

do ensino e da aprendizaxe.   

Ao longo desta programación é descrito polo miúdo como se 

relacionan os distintos contidos coas distintas competencias clave. Xa agora, 

e a partir dunha visión global, é posíbel sinalar que a materia de Portugués 

como 1ª e 2ª lingua estranxeira incide dun xeito especial na competencia da 

comunicación lingüística; aínda que tamén supón unha ferramenta esencial 

para outras aprendizaxes non lingüísticas. 

A organización da aprendizaxe farase mediante tarefas, o que servirá 

para integrar e sintetizar diversas competencias. 

No noso traballo diario, o uso das TIC por parte do profesorado e 

estudantado permitirá o desenvolvemento da competencia dixital. 

Contribuiremos á competencia de aprender a aprender fomentando 
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os bos hábitos de estudo, unha crecente autonomía do alumnado no proceso 

de aprendizaxe, ao mesmo tempo que se promoven diversas ferramentas de 

autoavaliación. 

O traballo sobre os textos e temas de actualidade, cunha vertente 

cultural e social, así como o traballo en grupos nos que o alumnado debera 

colaborar de maneira construtiva para acadar un determinado obxectivo, 

favorecerán a adquisición de competencias sociais e cívicas. 

Unha aprendizaxe en que o estudantado deberá amosar unha 

crecente autonomía segundo se avancen nos niveis, o que nos permitirá 

tamén desenvolver o seu sentido de iniciativa. 

Por último, a aprendizaxe dunha lingua estranxeira supón o acceso a 

unha determinada realidade social e histórica, así como ás distintas 

manifestacións culturais dos países onde se fala esa lingua; sen dúbida esta 

circunstancia favorecerá o traballo relacionado coa competencia de 

conciencia e expresión culturais. 

Coas áreas e materias do currículo atínxense os obxectivos educativos 

e adquírense as competencias clave. Cada unha das áreas contribúe ao 

desenvolvemento de diferentes competencias e, á súa vez, cada unha das 

competencias básicas alcanzarase como consecuencia do traballo en varias 

áreas ou materias. Así, na disciplina de portugués L1 e  L2, a través dos 5 

bloques en que está organizada: Escoitar e falar; Ler e escribir; Adquisición 

de coñecementos lingüísticos e aspectos culturais e consciencia intercultural, 

diríxense ao desenvolvemento e á adquisición da competencia en 

comunicación lingüística ─tal e como as define o Marco común europeo de 

referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación─, contribuíndo, ao 

mesmo tempo, para o desenvolvemento do alumnado nas competencias 

clave. 

 

COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA (CCL) 

Nesta materia de portugués, esta competencia é a de maior 

relevancia, pois todos os seus contidos están orientados á adquisición dos 
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coñecementos, destrezas e actitudes propios das habilidades comunicativas 

orais e escritas. Todos estes aspectos serán aplicados para adquirir 

coñecementos noutras áreas e son tamén adquiridos ou partillados noutras 

materias do currículo ─Lingua e Literatura Galega, Lingua e Literatura 

Castelá, e Primeira ou Segunda Lingua Estranxeira, por teren sistemas de 

convencións comúns. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o 

razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e 

predicir distintos fenómenos no seu contexto. Require coñecementos sobre 

os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de 

expresión e de razoamento matemático para producir e interpretar 

informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da 

realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria e o mundo 

laboral. A súa adquisición supón, en suma, estabelecer unha relación 

profunda entre o coñecemento conceptual e o coñecemento procedimental 

implicados na resolución dunha tarefa matemática determinada. 

Esta competencia inclúe unha serie de actitudes e valores que se 

basean no rigor, o respecto aos datos e a veracidade. Os ámbitos integrados 

na competencia matemática son os referentes aos números, á álxebra, á 

xeometría e á estatística. 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un 

achegamento ao mundo físico e á interacción responsábel co mesmo. 

Contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico e capacitan o 

individuo para identificar, formular e resolver situacións da vida cotiá, para 

actuar fronte aos retos e problemas propios das actividades científicas e 

tecnolóxicas. 

O desenvolvemento destas competencias require unha serie de 

coñecementos científicos relativos á física, química, bioloxía, xeoloxía, 
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matemáticas e tecnoloxías, que se derivan de conceptos, procesos e 

situacións interconectadas; así como unhas destrezas que permitan utilizar e 

manipular ferramentas tecnolóxicas, datos e procesos científicos para 

alcanzar un obxectivo. 

As actitudes e valores integrados nestas competencias están 

relacionados coa asunción de criterios éticos, o interese pola ciencia, o apoio 

á investigación científica, a valoración do coñecemento científico e a 

responsabilidade sobre a conservación dos recursos naturais e ambientais, 

así como a adopción dunha actitude adecuada para lograr unha vida física e 

mental saudábel nun ámbito natural e social. 

 

COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

O coñecemento da lingua portuguesa amplía a posibilidade, grazas ao 

emprego das tecnoloxías da información e a comunicación, de obter 

información en portugués e sobre esta lingua. Ademais, estas mesmas 

tecnoloxías facilitan a comunicación interpersoal, en tempo real, con persoas 

falantes de portugués nos diferentes espazos xeográfiocs onde esta lingua é 

falada, o que redunda positivamente na competencia en comunicación 

lingüística. 

 

APRENDER A APRENDER (CAA) 

Esta competencia mostra como uns determinados contidos que 

deben mellorar a capacidade comunicativa serven para adquirir novos 

coñecementos de diferentes áreas, pois no código lingüístico está a base do 

pensamento e do coñecemento, a representación da realidade, e para 

reflexionar sobre a propia aprendizaxe e fixar estratexias que a fagan máis 

eficaz, o que incide tamén na competencia de autonomía e iniciativa persoal.  

Esta competencia é fundamental nun mundo en constante evolución 

nos coñecementos, para cuxa adquisición haberá de ter actitudes coma o 

esforzo, a responsabilidade, a autonomía ou a autocrítica. O uso do Portfolio 

Europeo das Linguas pode ter unha gran importancia para a adquisición 
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desta competencia. 

 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) 

O uso da lingua como instrumento de comunicación axudará a que o 

estudantado desenvolva a competencia social e cidadá, xa que lle permitirá 

pór en práctica habilidades sociais como a convivencia, o respecto, a 

tolerancia, etc., froito do seu contacto con outras realidades diferentes á 

propia, nomeadamente a portuguesa, pois a comunicación é un acto 

eminentemente social mediante o que transmitimos pensamentos, 

emocións, desexos, etc. 

Aínda que unha das finalidades esenciais desta materia é que o 

alumnado aprenda a lingua portuguesa, tamén é preciso que coñeza e 

comprenda as culturas, as institucións, as formas de vida da Lusofonía, o que 

converte a lingua nun sistema de comunicación e de coñecemento que lle 

permite adquirir unha visión plural doutras realidades. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 

O uso da lingua en contextos determinados fai que o alumnado se 

enfronte a diversas situacións en que debe analizar e resolver problemas 

relacionados coas destrezas comunicativas e as habilidades sociais. Isto 

reverte na súa capacidade para actuar reflexiva e autonomamente, con 

iniciativa e planificación. 

 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC) 

Esta competencia adquírese, fundamentalmente, cando o alumnado 

se achega ás manifestacións culturais dos países de lingua portuguesa e ás 

creacións artísticas, literarias, etc., de autores lusófonos. O que afonda nos 

aspectos socio-culturais e na consciencia intercultural. 

 

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA 

3.1 ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO (E.S.O.) 
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Os obxectivos xerais da etapa son: 

• Asumir responsabelmente os seus deberes, coñecer e exercer os 

seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a 

tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 

grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e 

a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 

como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para 

o exercicio da cidadanía democrática. 

• Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo 

individual e en equipo, como condición necesaria para unha 

realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

• Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos 

e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 

por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 

supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como 

calquera manifestación de violencia contra a muller. 

• Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como 

rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

• Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de 

información, para adquirir novos coñecementos con sentido 

crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

• Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que 

se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos 

para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 

• Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, 
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a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a 

capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións 

e asumir responsabilidades. 

• Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, 

na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes 

complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura. 

• Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de 

maneira apropiada. 

• Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da 

historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio 

artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras 

culturas do mundo. 

• Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das 

outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de 

coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 

práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en 

toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o 

medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa 

mellora. 

• Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das 

manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión 

e representación. 

• Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, 

cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa 

conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 
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deste dereito. 

• Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como 

elemento fundamental para o mantemento da identidade de 

Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 

riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a 

comunicación con outras linguas, en especial as pertencentes á 

comunidade lusófona. 

 

3.2 BACHARELATO 
 

Segundo o establecido do Decreto 85/2015, no Artigo 26, o bacharelato 

contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva 

global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada 

polos valores da Constitución española e do Estatuto de 

autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que 

fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita 

actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu 

espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 

conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades 

entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as 

desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a 

violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 

discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas 

con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como 

condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
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e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua 

galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas 

estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo 

contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais 

factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no 

desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos 

fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da 

modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais 

da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de 

forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio 

das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 

respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do 

territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de 

creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 

confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o 

criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento 

cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos 

saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da 

seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial 
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de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto 

dun mundo globalizado. 

4. SECUENCIACIÓN, SELECCIÓN DE CONTIDOS, METODOLOXÍA, PLAN 

LECTOR E USO DAS TICS 

 

4.1 No Ensino Secundario Obrigatorio (ESO) 
 

4.1.1 1º ESO. Portugués Segunda Lingua Estranxeira 
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Planificación Anual/Trimestral 

Leitura extensiva: Andresen, Sophia de Mello Breyner, A Menina do Mar 

● primeiro trimestre: 

UNIDADE 1 
 

veremos: lusofonia, cumprimentos, frases úteis para a 
aula, introdução ao alfabeto, recursos da net 

número de 
sessões 4 

CC: CCL, CAA, 
CCEC, CD 

elementos 
transversais: 
CL, EOE, TIC, CIVIC 

ATIVIDADES: 
reforço: elaboração das normas da sala 
ampliação: artigo blogue Lusopatia 
NEAE: levantamento de palavras chave 

metodologia: colóquio, jogo online, aula magistral 

objetivos conteúdos critérios standards grau mínimo peso procedim. instrum. 

a, c, d, i, o B1.1, B1.4, B2.1, 
B2.2, B2.3, B3.2, 
B4.1, B5.1, B5.6, 
B5.7 
 

B1.1, B1.4, B2.1, 
B2.2, B2.3, B2.4, 
B3.2, B4.1, B4.2, 
B5.1 

SLEB1.1, SLEB1.4,  
SLEB2.1,  
SLEB2.2,  
SLEB2.3,  
SLEB2.5,  
SLEB3.2,  
SLEB4.1, 
SLEB4.2,  
SLEB5.1 

40% cada 10% cada observac  
observac 
observac 
observac 
obervac 
obervac 
prova 
prova 
prova 
prova 

observac 
observac 
grelha IV 
grelha IV 
grelha IV 
grelha IV 
observac 
grelha V 
grelha III 
observac 
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UNIDADE 2 veremos: alguns verbos auxiliares, advérbios 
interrogativos, apresentações 

número de 
sessões 4 

CC: CCL, CAA, 
CCEC, CD 

elementos 
transversais: 
CL, EOE, TIC, CIVIC 

ATIVIDADES: 
reforço: atividade Há ou não há? 
ampliação: ficha de Akinator 
NEAE: quadro de verbos auxiliares 

metodologia: jogo de adivinhas, jogo de cartões de 
verbos, colóquio, exposição 

objetivos conteúdos critérios standards grau mínimo peso procedim. instrum. 

a, c, d, i, o B1.1, B1.4, B2.1, 
B2.2, B2.3, B3.2, 
B4.1, B5.1, B5.6, 
B5.7 

B1.1, B1.4, B2.1, 
B2.2, B2.3, B2.4, 
B3.2, B4.1, B4.2, 
B5.1 

SLEB1.1, SLEB1.4, 
SLEB2.1, SLEB2.2, 
SLEB2.3, SLEB2.5, 
SLEB3.2, SLEB4.1, 
SLEB4.2, SLEB5.1 

40% cada 10% cada observac  
observac 
observac 
observac 
obervac 
obervac 
prova 
prova 
prova 
prova 

observac 
observac 
grelha IV 
grelha IV 
grelha IV 
grelha IV 
observac 
grelha V 
grelha III 
observac 

 

UNIDADE 3 veremos: vocabulário da escola, advérbios de 
lugar, fonética básica e correspondências 
ortográficas, demonstrativos 

número de sessões 4 

CC: CCL, 
CAA, CCEC, 

elementos 
transversais: 

ATIVIDADES: 
reforço: elaboração fichas tabu 

metodologia: jogo de cartões de palavras, jogo de adivinhas, 
jogo do tabu, aula magistral 
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CD CL, EOE, TIC ampliação: elaboração dicionário vivo 
NEAE: esquema fonética e ortografia 

objetivos conteúdos critérios standards grau 
mínimo 

peso procedim. instrum. 

a, c, d, i, o B1.1, B1.4, B2.1, 
B2.2, B2.3, B3.2, 
B4.1, B5.1, B5.2, 
B5.6, B5.7 
 

B1.1, B1.4, B2.1, 
B2.2, B2.3, B2.4, 
B3.2, B4.1, B5.1, 
B5.2 

SLEB1.1, SLEB1.4, 
SLEB2.1, SLEB2.2, 
SLEB2.3, SLEB2.5, 
SLEB3.2, SLEB4.1, 
SLEB5.1, SLEB5.2 

40% cada 10% cada observac  
observac 
observac 
observac 
obervac 
obervac 
prova 
prova 
prova 
prova 

observac 
observac 
grelha IV 
grelha IV 
grelha IV 
grelha IV 
observac 
grelha V 
grelha III 
observac 

 

UNIDADE 4 
 

veremos: descrever objetos, introdução aos verbos 
regulares, pronomes de sujeito, formas de 
tratamento 

número de sessões 4 

CC: CCL, 
CAA, CCEC, 
CD 

elementos 
transversais: 
CL, EOE, TIC 

ATIVIDADES: 
reforço: ficha de verbos 
ampliação: sopa de letras 
NEAE: síntese no caderno 

metodologia: jogo de cartões de verbos, aula magistral, 
adivinhas, rol play 

objetivos conteúdos critérios standards grau peso procedim. instrum. 
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mínimo 

a, c, d, i, o B1.1, B2.1, B2.2, 
B2.3, B3.1, B3.2, 
B4.1, B5.1. B5.2, 
B5.6, B5.7 
 

B1.1, B2.1, B2.2, 
B2.3, B3.3, B4.1, 
B4.3, B4.4, B5.1, 
B5.2 

SLEB1.1, SLEB2.1, 
SLEB2.2, SLEB2.3, 
SLEB3.3, SLEB4.1, 
SLEB4.3, SLBE4.4, 
SLEB5.1, SLEB5.2 

40% cada 10% cada observac  
observac 
observac 
observac 
prova 
prova 
prova 
prova 
prova 
prova 

observac 
observac 
grelha IV 
grelha IV 
observac 
grelha V 
grelha V 
grelha V 
observac 
observac 

 

UNIDADE 5 veremos: os números, as horas, os advérbios de 
quantidade, singular e plural 

número de sessões 4 

CC: CCL, 
CAA, CCEC, 
CD 

elementos 
transversais: 
CL, EOE, TIC, 
CIVIC, IGUA, DH 

ATIVIDADES: 
reforço: elaboração de um horário 
ampliação: indagação datas 
NEAE: esquema do quadro gramatical 

metodologia: aula magistral, jogo pergunta/resposta, jogo das 
datas, colóquio 

objetivos conteúdos critérios standards grau 
mínimo 

peso procedim. instrum. 

a, c, d, i, o B1.2, B2.1, B2.2, 
B3.1, B3.2, B4.1, 

B1.1, B2.1, B2.2, 
B3.3, B4.1, B4.3, 
B4.4, B5.4 

SLEB1.2, SLEB2.1, 
SLEB2.2, SLEB3.3, 
SLEB4.1, SLEB4.3, 

40% cada 10% cada observac  
observac 
observac 

observac 
observac 
grelha IV 
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B5.2, B5.3, B5.4, 
B5.6, B5.7 
 

SLBE4.4, SLEB5.2, 
SLEB5.3, SLEB5.4 

prova 
prova 
prova 
prova 
prova 
observac 
prova 

observac 
grelha V 
grelha V 
grelha V 
grelha IV 
grelha IV 
grelha IV 

 

UNIDADE 6 
 

veremos: dias, meses, rotinas diárias, meios de 
transporte, verbos de deslocamento, G-J-X-CH 

número de sessões 4 

CC: CCL, 
CAA, CCEC, 
CD 

elementos 
transversais: 
CL, EOE, TIC,  

ATIVIDADES: 
reforço: a semana perfeita 
ampliação: nomes de meios de transporte nos diferentes 
países 
NEAE: elaboramos um planning anual 

metodologia: aula magistral, plickers, educaplay, jogo de 
ortografia e fonética em grupos 

objetivos conteúdos critérios standards grau 
mínimo 

peso procedim. instrum. 

a, c, d, i, o B1.2, B2.1, B2.2, 
B3.1, B3.2, B4.1, 
B5.2, B5.3, B5.4, 
B5.6, B5.7 
 

B1.1, B2.1, B2.2, 
B3.3, B4.1, B5.2, 
B5.3, B5.4 

SLEB1.2, SLEB2.1, 
SLEB2.2, SLEB3.3, 
SLEB4.1, SLEB5.2, 
SLEB5.3, SLEB5.4 

40% cada 12,5 % cada observac  
observac 
observac 
prova 
prova 
prova 
prova 

observac 
observac 
grelha IV 
observac 
grelha V 
grelha V 
grelha V 
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prova grelha IV 

 

 

● segundo trimestre 

UNIDADE 7 
 

veremos: partes do corpo, verbos de 
deslocamento II, artigo e contrações, género das 
palavras, nasalidade 

número de sessões 4 

CC: CCL, 
CAA, CCEC, 
CD 

elementos 
transversais: 
CL, EOE, TIC, 
CIVIC,  

ATIVIDADES: 
reforço: ficha gramatical 
ampliação: elaboração de esquema  
NEAE: levantamento de palavras chave 

metodologia: exposição, elaboração de murais, jogo de verbos, 
Plickers, aula magistral 

objetivos conteúdos critérios standards grau 
mínimo 

peso procedim. instrum. 

a, c, d, i, o B1.2, B2.1, B2.2, 
B3.1, B3.2, B5.2, 
B5.3, B5.4, B5.6, 
B5.7 

B1.1, B2.1, B2.2, 
B3.4, B4.1, B5.2, 
B5.3, B5.4 

SLEB1.2, SLEB2.1, SLEB2.2, 
SLEB3.4, SLEB4.1, SLEB5.2, 
SLEB5.3, SLEB5.4 

40% 
cada 

12,5 % cada observac  
observac 
observac 
prova 
prova 
prova 
prova 
prova 

observac 
observac 
grelha IV 
observac 
grelha V 
grelha V 
grelha V 
grelha IV 
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UNIDADE 8 
 

veremos: tempos livres, expressão dos gostos, 
roupas, sonoridade 

número de sessões: 4 

CC: CCL, 
CAA, CCEC, 
CD 

elementos 
transversais: 
CL, EOE, TIC,  

ATIVIDADES: 
reforço: esquema do verbo gostar 
ampliação: palavras cruzadas 
NEAE: esquema fonético da sonoridade 

metodologia: jogo do tabu, colóquio, exposição, jogo de mimo, 
aula magistral, Ikonikus 

objetivos conteúdos critérios standards grau 
mínimo 

peso procedim. instrum. 

a, c, d, i, o B1.2, B2.1, B2.2, 
B3.1, B3.2, B5.2, 
B5.3, B5.4, B5.6, 
B5.7 

B1.1, B2.1, B2.2, 
B3.4, B4.1, B5.2, 
B5.3, B5.4 

SLEB1.2, SLEB2.1, SLEB2.2, 
SLEB3.4, SLEB4.1, SLEB5.2, 
SLEB5.3, SLEB5.4 

40% 
cada 

12,5 % cada observac  
observac 
observac 
prova 
prova 
prova 
observac 
prova 

observac 
observac 
grelha IV 
observac 
grelha V 
observac 
grelha III 
observac 

 

UNIDADE 9 veremos: formação do feminino, a família, os 
possessivos, introdução aos verbos irregulares 

número de sessões 4 

CC: CCL, 
CAA, CCEC, 
CD 

elementos 
transversais: 
CL, EOE, TIC, 
CIVIC,  

ATIVIDADES: 
reforço: elaboramos uma árvore familiar 
ampliação: nomes e apelidos em Portugal 
NEAE: leitura e levantamento de palavras chave 

metodologia: exposição, colóquio, investigação, jogo de festas do 
mundo lusófono 
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objetivos conteúdos critérios standards grau 
mínimo 

peso procedim. instrum. 

a, c, d, i, o B1.3, B2.1, B2.2, 
B2.3, B3.1, B3.2, 
B4.1, B5.2, B5.3, 
B5.4, B5.6, B5.7 
 

B1.3, B2.1, B2.2, 
B2.3, B3.4, B4.1, 
B5.2, B5.3, B5.4 

SLEB1.3, SLEB2.1, SLEB2.2, 
SLEB2.3, SLEB3.4, SLEB4.1, 
SLEB5.2, SLEB5.3, SLEB5.4 

40% 
cada 

11,11% cada observac  
observac 
observac 
observac 
prova 
prova 
prova 
observac 
observac 

observac 
observac 
grelha IV 
grelha IV 
observac 
grelha V 
observac 
observac 
grelha III 

 

UNIDADE 10 veremos: as compras e os estabelecimentos 
comerciais, o Imperativo, os graus do adjetivo 

número de sessões 4 

CC: CCL, 
CAA, CCEC, 
CD 

elementos 
transversais: 
CL, EOE, TIC, 
CIVIC, IGUA 

ATIVIDADES: 
reforço: ficha do Imperativo 
ampliação: sopa de letras 
NEAE: explicamos as regras da formação do Imperativo 

metodologia: Educaplay, rol play, colóquio, aula magistral 

objetivos conteúdos critérios standards grau 
mínimo 

peso procedim. instrum. 

a, c, d, i, o B1.3, B2.1, B2.2, 
B2.3, B3.1, B4.1, 

B1.3, B2.1, B2.2, 
B2.3, B3.1, B4.1, 
B5.2, B5.3, B5.4 

SLEB1.3, SLEB2.1, SLEB2.2, 
SLEB2.3, SLEB3.1, SLEB4.1, 
SLEB5.2, SLEB5.3, SLEB5.4 

40% 
cada 

11,11% cada observac 
observac 
observac 

observac 
observac 
grelha IV 
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B5.2, B5.2, B5.3, 
B5.4, B5.6, B5.7 
 

observac 
prova 
prova 
prova 
observac 
observac 

grelha IV 
observac 
grelha V 
observac 
observac 
grelha III 

 

UNIDADE 11 veremos: as profissões, a cidade, verbos 
irregulares II; som, são e sou 

número de sessões 4 

CC: CCL, 
CAA, CCEC, 
CD 

elementos 
transversais: 
CL, EOE, TIC, 
CIVIC,  

ATIVIDADES: 
reforço: ficha de palavras parónimas 
ampliação: desenhamos uma cidade ideal 
NEAE: localizar no plano de uma cidade 

metodologia: jogo dos monumentos, jogo mímica, exposição, 
investigação 

objetivos conteúdos critérios standards grau 
mínimo 

peso procedim. instrum. 

a, c, d, i, o B1.3, B2.1, B2.2, 
B2.3, B3.1, B4.1, 
B5.2, B5.3, B5.4, 
B5.6, B5.7 
 

B1.3, B2.1, B2.2, 
B2.3, B3.1, B4.1, 
B5.2, B5.3, B5.4 

SLEB1.3, SLEB2.1, SLEB2.2, 
SLEB2.3, SLEB3.1, SLEB4.1, 
SLEB5.2, SLEB5.3, SLEB5.4 

40% 
cada 

11,11% cada observac 
observac 
observac 
observac 
prova 
prova 
prova 
observac 
observac 

observac 
observac 
grelha IV 
grelha IV 
observac 
grelha V 
observac 
observac 
grelha III 
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● terceiro trimestre 

UNIDADE 12 veremos: tipos de habitação, a casa I, Pretérito 
Imperfeito, advérbios de tempo, B/V 

número de sessões 4 

CC: CCL, 
CAA, CCEC, 
CD 

elementos 
transversais: 
CL, EOE, TIC, 
CIVIC, IGUA, DH 

ATIVIDADES: 
reforço: sopa de letras 
ampliação: projetamos uma casa 
NEAE: quadro de dicas ortográficas do Imperfeito 

metodologia: colóquio, aula magistral, exposição, jogo do 
Pretérito Imperfeito 

objetivos conteúdos critérios standards grau 
mínimo 

peso procedim. instrum. 

a, c, d, i, o B1.3, B2.1, B2.2, 
B2.3, B3.1, B4.1, 
B5.2, B5.3, B5.4, 
B5.6, B5.7 
 

B1.3, B2.1, B2.2, 
B2.3, B3.1, B4.1, 
B5.2, B5.3, B5.4 

SLEB1.3, SLEB2.1, SLEB2.2, 
SLEB2.3, SLEB3.1, SLEB4.1, 
SLEB5.2, SLEB5.3, SLEB5.4 

40% 
cada 

11,11% cada observac 
observac 
observac 
observac 
prova 
prova 
prova 
observac 
observac 

observac 
observac 
grelha IV 
grelha IV 
observac 
grelha V 
observac 
observac 
grelha III 

 

UNIDADE 13 veremos: a casa II, os pronomes de OD, 
combinações de verbo mais pronome, Pretérito 
Imperfeito II 

número de sessões 4 
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CC: CCL, 
CAA, CCEC, 
CD 

elementos 
transversais: 
CL, EOE, TIC, 
CIVIC,  

ATIVIDADES: 
reforço: palavras cruzadas 
ampliação: desenha o teu quarto ideal 
NEAE: criar planilha de verbo+ pronome 

metodologia: aula magistral, Genial.ly, Plickers, Educaplay, 
investigação, story cubes 

objetivos conteúdos critérios standards grau 
mínimo 

peso procedim. instrum. 

a, c, d, i, o B1.4, B2.1, B2.2, 
B2.3, B3.1, B4.1, 
B5.2, B5.3, B5.4, 
B5.6, B5.7 
 

B1.4, B2.1, B2.2, 
B2.4, B3.1, B4.1, 
B5.2, B5.3, B5.4 

SLEB1.4, SLEB2.1, SLEB2.2, 
SLEB2.4, SLEB3.1, SLEB4.1, 
SLEB5.2, SLEB5.3, SLEB5.4 

40% 
cada 

11,11% cada observac 
observac 
observac 
prova 
prova 
prova 
prova 
observac 
observac 

observac 
observac 
grelha IV 
grelha IV 
observac 
grelha V 
observac 
observac 
grelha III 

 

UNIDADE 14 
 

veremos: introdução ao Pretérito Perfeito, 
descrição de ações passadas, animais, Ç 

número de sessões 4 

CC: CCL, 
CAA, CCEC, 
CD 

elementos 
transversais: 
CL, EOE, TIC, 
CIVIC,  

ATIVIDADES: 
reforço: ficha Pretérito 
ampliação: biografias personagens históricas 
NEAE: quadro-resumo de Ç 

metodologia: story cubes, dark stories, aula magistral, exposição 

objetivos conteúdos critérios standards grau peso procedim. instrum. 



 

 

IES A Sangriña 
Programación do Departamento de Portugués 2020-2021 

29 

mínimo 

a, c, d, i, o B1.4, B2.1, B2.2, 
B2.3, B3.1, B4.1, 
B5.2, B5.3, B5.4, 
B5.6, B5.7 
 

B1.4, B2.1, B2.2, 
B2.4, B3.1, B4.1, 
B5.2, B5.3, B5.4 

SLEB1.4, SLEB2.1, SLEB2.2, 
SLEB2.4, SLEB3.1, SLEB4.1, 
SLEB5.2, SLEB5.3, SLEB5.4 

40% 
cada 

11,11% cada observac 
observac 
observac 
prova 
prova 
prova 
prova 
observac 
observac 

observac 
observac 
grelha IV 
grelha IV 
observac 
grelha V 
observac 
observac 
grelha III 

 

UNIDADE 15 veremos: as comidas, a colocação pronominal, 
Pretérito Perfeito II; mas, mais e más 

número de sessões 4 

CC: CCL, 
CAA, CCEC, 
CD 

elementos 
transversais: 
CL, EOE, TIC, 
CIVIC,  

ATIVIDADES: 
reforço: ficha dos pronomes 
ampliação: investigamos pratos típicos 
NEAE: elaboração de esquema 

metodologia: Kahoot, aula magistral, exposição, investigação 

objetivos conteúdos critérios standards grau 
mínimo 

peso procedim. instrum. 

a, c, d, i, o B1.4, B2.1, B2.2, 
B2.3, B3.1, B4.1, 
B5.2, B5.3, B5.4, 
B5.6, B5.7 

B1.4, B2.1, B2.2, 
B2.4, B3.1, B4.1, 
B5.2, B5.3, B5.4 

SLEB1.4, SLEB2.1, 
SLEB2.2, SLEB2.4, 
SLEB3.1, SLEB4.1, 

40% cada 11,11% cada observac 
observac 
observac 
prova 

observac 
observac 
grelha IV 
grelha IV 
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 SLEB5.2, SLEB5.3, 
SLEB5.4 

prova 
prova 
prova 
observac 
observac 

observac 
grelha V 
observac 
observac 
grelha III 

 

UNIDADE 16 
 

veremos: unidade de revisão e encerramento 
 

número de sessões 4 

CC: CCL, 
CAA, CCEC, 
CD 

elementos 
transversais: 
CL, EOE, TIC, 
CIVIC,  

ATIVIDADES: 
colaboração na montagem e resolução do escape room 
adaptada a diferentes tipos de necessidades dos alunos/as 

metodologia: escape room, Genial.ly 

objetivos conteúdos critérios standards grau 
mínimo 

peso procedim. instrum. 

a, c, d, i, o B1.4, B2.1, B2.2, 
B2.3, B3.1, B4.1, 
B5.2, B5.3, B5.4, 
B5.6, B5.7 
 

B1.4, B2.1, B2.2, 
B2.4, B3.1, B4.1, 
B5.2, B5.3, B5.4 

SLEB1.4, SLEB2.1, 
SLEB2.2, SLEB2.4, 
SLEB3.1, SLEB4.1, 
SLEB5.2, SLEB5.3, 
SLEB5.4 

40% cada 11,11% cada observac 
observac 
observac 
prova 
prova 
prova 
prova 
observac 
observac 

observac 
observac 
grelha IV 
grelha IV 
observac 
grelha V 
observac 
observac 
grelha III 
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4.1.1.1 Grao mínimo de consecución para superar a materia 

1º ESO: Segunda Lingua estranxeira: Português  

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo para 
superar a materia 

Procedementos e 
intrumentos de 
avaliación 

Competencias 
clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

SLEB1.1. Comprende 
preguntas básicas 
moi sinxelas e 
habituais sobre 
asuntos persoais ou 
educativos (nome, 
idade, enderezo, nível 
de estudos, etc.) 
sempre que se fale de 
xeito pausado e ben 
articulado, e se repita 
se o necesita. 

SLEB1.1. Comprende 
algunhas preguntas 
básicas moi sinxelas 
e habituais sobre 
asuntos persoais ou 
educativos (nome, 
idade, enderezo, 
nível de estudos, 
etc.) sempre que se 
fale de xeito pausado 
e ben articulado, e se 
repita se o necesita. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

SLEB1.2. Comprende 
frases e expresións 
habituais 
relacionadas con 
necesidades 
inmediatas (números, 
datas, prezos, etc.) e 
temas con que teña 
moita familiaridade, e 
segue instrucións e 
consignas de aula. 

SLEB1.2. Comprende 
case a maioría das 
frases e expresións 
habituais 
relacionadas con 
necesidades 
inmediatas 
(números, datas, 
prezos, etc.) e temas 
con que teña moita 
familiaridade, e 
segue instrucións e 
consignas de aula. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CCEC 

SLEB1.3. Comprende 
o sentido global e a 
información máis 
relevante de textos 
orais breves 
(instrucións e 
comunicados) con 
estruturas 
previamente 
traballadas, léxico 
moi común 
relacionado con 
necesidades 
inmediatas, 
procedentes de 
medios audiovisuais 
ou de internet, 
sempre que se fale de 
xeito pausado e ben 
articulado, e poida 
volver escoitar o dito. 

SLEB1.3. No xeral 
comprende o sentido 
global e a 
información máis 
relevante de textos 
orais breves 
(instrucións e 
comunicados) con 
estruturas 
previamente 
traballadas, léxico 
moi común 
relacionado con 
necesidades 
inmediatas, 
procedentes de 
medios audiovisuais 
ou de internet, 
sempre que se fale 
de xeito pausado e 
ben articulado, e 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 
Cuestionarios 
Tarefas con fichas de 
preguntas  

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 
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poida volver escoitar 
o dito. 

SLEB1.4. Comprende 
a información 
esencial en conversas 
breves e moi sinxelas 
nas que participa, que 
traten sobre temas 
familiares como, por 
exemplo, un/unha 
mesmo/a, a familia, a 
escola, o tempo libre, 
ou a descrición moi 
básica dunha persoa, 
un obxecto ou un 
lugar 

SLEB1.4. Comprende 
case toda a 
información esencial 
en conversas breves 
e moi sinxelas nas 
que participa, que 
traten sobre temas 
familiares como, por 
exemplo, un/unha 
mesmo/a, a familia, 
a escola, o tempo 
libre, ou a descrición 
moi básica dunha 
persoa, un obxecto 
ou un lugar 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 

SLEB2.1. Na maioría 
das actividades de 
aula, amosa unha 
actitude positiva polo 
uso da lingua 
estranxeira en 
diferentes situacións 
comunicativas, 
esforzándose por 
utilizala aínda que 
teña que recorrer a 
outras linguas para 
pedir axuda ou 
aclaracións. 

SLEB2.1. Na maioría 
das actividades de 
aula, amosa 
practicamente 
sempre unha 
actitude positiva 
polo uso da lingua 
estranxeira en 
diferentes situacións 
comunicativas, 
esforzándose por 
utilizala aínda que 
teña que recorrer a 
outras linguas para 
pedir axuda ou 
aclaracións. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

SLEB2.2. Fai e 
responde 
intelixiblemente e 
con accións 
colaborativas, 
preguntas sinxelas 
sobre si mesmo/a e 
sobre actividades moi 
comúns da vida diaria 
e do tempo libre en 
situacións de 
comunicación 
significativas para a 
súa idade e o seu nivel 
escolar. 

SLEB2.2. Fai e 
responde case 
intelixiblemente e 
con accións 
colaborativas, 
preguntas sinxelas 
sobre si mesmo/a e 
sobre actividades 
moi comúns da vida 
diaria e do tempo 
libre en situacións de 
comunicación 
significativas para a 
súa idade e o seu 
nivel escolar. 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB2.3. 
Desenvólvese 
entendendo o 
suficiente e 
facéndose entender 
en situacións moi 
habituais 

SLEB2.3. Conséguese 
desenvover 
entendendo o 
suficiente e 
facéndose entender 
en situacións moi 
habituais 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 
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relacionadas con 
necesidades 
inmediatas nas que 
pide e se dá 
información sobre 
lugares, horarios, 
datas, prezos, 
cantidades e 
actividades máis 
comúns para a súa 
idade e o seu nivel 
escolar. 

relacionadas con 
necesidades 
inmediatas nas que 
pide e se dá 
información sobre 
lugares, horarios, 
datas, prezos, 
cantidades e 
actividades máis 
comúns para a súa 
idade e o seu nivel 
escolar. 

Grellas de análise 

SLEB2.4. Participa en 
conversas informais 
breves e moi básicas, 
cara a cara, nas que 
establece contacto 
social elemental, 
intercambia 
información moi 
básica, manifesta os 
seus gustos, fai 
invitacións 
elementais e 
ofrecementos, e pide 
e dá indicacións moi 
básicas para ir a un 
lugar. 

SLEB2.4. Participa 
bastante en 
conversas informais 
breves e moi básicas, 
cara a cara, nas que 
establece contacto 
social elemental, 
intercambia 
información moi 
básica, manifesta os 
seus gustos, fai 
invitacións 
elementais e 
ofrecementos, e pide 
e dá indicacións moi 
básicas para ir a un 
lugar. 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CCEC 

SLEB2.5. Preséntase e 
dá e obtén 
información básica e 
sinxela sobre si 
mesmo/a e sobre 
gustos, preferencias e 
intereses relativos a 
temas moi cotiáns, en 
conversas moi básicas 
sobre temas 
predicibles, se pode 
solicitar, con 
preguntas sinxelas e 
directas, a 
colaboración da 
persoa interlocutora 
para entender e 
facerse entender. 

SLEB2.5. Preséntase 
e practicamente dá e 
obtén información 
básica e sinxela 
sobre si mesmo/a e 
sobre gustos, 
preferencias e 
intereses relativos a 
temas moi cotiáns, 
en conversas moi 
básicas sobre temas 
predicibles, se pode 
solicitar, con 
preguntas sinxelas e 
directas, a 
colaboración da 
persoa interlocutora 
para entender e 
facerse entender. 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

SLEB3.1. Comprende 
con fluidez textos 
adaptados relativos a 
temas do seu 
interese. 

SLEB3.1. Comprende 
con bastante fluidez 
textos adaptados 
relativos a temas do 
seu interese. 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB3.2. Comprende 
avisos, obrigas e 

SLEB3.2. Comprende 
practicamente 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 

CCL 
CAA 
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prohibicións básicas e 
predicibles, referidas 
a necesidades 
inmediatas, de 
estrutura moi sinxela, 
especialmente se 
contan con apoio 
visual. 

sempre avisos, 
obrigas e 
prohibicións básicas 
e predicibles, 
referidas a 
necesidades 
inmediatas, de 
estrutura moi 
sinxela, 
especialmente se 
contan con apoio 
visual. 

lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCEC 

SLEB3.3. Comprende 
información básica e 
sinxela de 
correspondência 
persoal breve na que 
se fala de si mesmo/a 
e sobre gustos, 
preferências e 
intereses referidos a 
temas moi cotiáns e 
propios da súa idade. 

SLEB3.3. Comprende 
practicamente toda 
información básica e 
sinxela de 
correspondência 
persoal breve na que 
se fala de si mesmo/a 
e sobre gustos, 
preferências e 
intereses referidos a 
temas moi cotiáns e 
propios da súa idade. 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CCEC 

SLEB3.4. Comprende 
información esencial 
e localiza información 
específica en material 
informativo sinxelo 
como menús, 
horarios, catálogos e 
listas de prezos. 

SLEB3.4. Comprende 
case toda a 
información esencial 
e localiza 
información 
específica en 
material informativo 
sinxelo como menús, 
horarios, catálogos e 
listas de prezos. 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos  

SLEB4.1. Elabora 
textos sinxelos a 
partir de modelos, 
empregando 
expresións e 
enunciados 
traballados 
previamente, para 
transmitir 
información, ou con 
intencións 
comunicativas 
propias da súa idade e 
do seu nivel escolar. 

SLEB4.1. Elabora 
textos moi sinxelos a 
partir de modelos, 
empregando 
expresións e 
enunciados 
traballados 
previamente, para 
transmitir 
información, ou con 
intencións 
comunicativas 
propias da súa idade 
e do seu nivel 
escolar. 

PROCEDEMENTOS  
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB4.2. Completa un 
cuestionario sinxelo 
con información 
persoal moi básica e 
relativa ao seus datos 
persoais e intereses 

SLEB4.2. Completa 
practicamente un 
cuestionario sinxelo 
con información 
persoal moi básica e 
relativa ao seus 

PROCEDEMENTOS  
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 
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ou afeccións (nome, 
idade, enderezo, 
gustos, etc.). 

datos persoais e 
intereses ou 
afeccións (nome, 
idade, enderezo, 
gustos, etc.). 

SLEB4.3. Escribe 
notas, listaxes, 
tarxetas postais, 
felicitacións e 
mensaxes en soporte 
dixital moi sinxelas e 
breves, relativas a 
necessidades 
inmediatas. 

SLEB4.3. Escribe con 
suficiente corrección 
notas, listaxes, 
tarxetas postais, 
felicitacións e 
mensaxes en soporte 
dixital moi sinxelas e 
breves, relativas a 
necessidades 
inmediatas. 

PROCEDEMENTOS  
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB4.4. Escribe 
correspondencia moi 
breve e sinxela, a 
partir dun modelo, 
substituíndo unha 
palabra ou expresión 
por outra para unha 
funcionalidade ou 
tarefa determinada 
(felicitar, informar, 
preguntar, etc.) tanto 
de forma manuscrita 
como en formato 
dixital, cunha 
presentación limpa e 
ordenada. 

SLEB4.4. Escribe 
correspondencia moi 
breve e sinxela, a 
partir dun modelo, 
substituíndo unha 
palabra ou expresión 
por outra para unha 
funcionalidade ou 
tarefa determinada 
(felicitar, informar, 
preguntar, etc.) 
tanto de forma 
manuscrita como en 
formato dixital, 
cunha presentación 
bastante limpa e 
ordenada. 

PROCEDEMENTOS  
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

SLEB5.1. Identifica 
sons e grafías de 
fonemas básicos, 
produce con 
suficiente 
intelixibilidade léxico 
e estruturas moi 
básicas, e trazos 
fonéticos que 
distinguen fonemas 
(nasalización, 
sonorización, etc.), e 
iníciase no uso de 
patróns moi básicos 
de ritmo, entoación e 
acentuación de 
palabras e frases. 

SLEB5.1. Identifica 
practicamente todos 
os sons e grafías de 
fonemas básicos, 
produce con 
suficiente 
intelixibilidade léxico 
e estruturas moi 
básicas, e trazos 
fonéticos que 
distinguen fonemas 
(nasalización, 
sonorización, etc.), e 
iníciase no uso de 
patróns moi básicos 
de ritmo, entoación 
e acentuación de 
palabras e frases. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente as 
convencións orais e 
escritas básicas 
propias da lingua 

SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente case 
todas as convencións 
orais e escritas 
básicas propias da 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 
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estranxeira no 
desenvolvemento do 
proceso comunicativo 
oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas 
moi básicas de 
tratamento, etc.), e 
amosa respecto polas 
diferenzas que poidan 
existir en aspectos 
culturais como 
hábitos, horarios, etc. 

lingua estranxeira no 
desenvolvemento do 
proceso 
comunicativo oral e 
escrito (saúdos, 
despedidas, 
fórmulas moi básicas 
de tratamento, etc.), 
e amosa respecto 
polas diferenzas que 
poidan existir en 
aspectos culturais 
como hábitos, 
horarios, etc. 

seguemento da aula 

SLEB5.3. Nas 
actividades de aula, 
pode explicar o 
proceso de produción 
de textos e de 
hipóteses de 
significados tomando 
en consideración os 
coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas. 

SLEB5.3. Nas 
actividades de aula, 
case pode explicar o 
proceso de 
produción de textos 
e de hipóteses de 
significados 
tomando en 
consideración os 
coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CCEC 

SLEB5.4. Comprende 
e comunica o 
propósito solicitado 
na tarefa ou ligado a 
situacións de 
necesidade inmediata 
da aula (pedir ou dar 
información sobre 
datos persoais, 
felicitar, invitar, etc.) 
utilizando 
adecuadamente as 
estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico 
necesarios, moi 
básicos e traballados 
previamente. 

SLEB5.4. 
Practicamente 
comprende e 
comunica o 
propósito solicitado 
na tarefa ou ligado a 
situacións de 
necesidade 
inmediata da aula 
(pedir ou dar 
información sobre 
datos persoais, 
felicitar, invitar, etc.) 
utilizando 
adecuadamente as 
estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico 
necesarios, moi 
básicos e traballados 
previamente. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB5.5. Participa en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensión de libros e 
películas, obras de 
teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias 
linguas e relacionados 

SLEB5.5. Participa 
case sempre en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais 
multimedia, folletos, 
carteis, recensión de 
libros e películas, 
obras de teatro, etc.) 
nos que se utilizan 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 
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cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais, e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

varias linguas e 
relacionados cos 
elementos 
transversais, 
evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais, e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 
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4.1.2 2º ESO. Portugués Segunda Lingua Estranxeira 

Planificación Anual/Trimestral 

Leitura extensiva: Andresen, Sophia de Mello Breyner, A Fada Oriana 

● Primeiro trimestre 

UNIDADE 0:  
RECOMEÇAR EM PORTUGUÊS 

SESSÕES: 8 METODOLOGIA: pré-atividades diagnósticas, Ouvir e repetir letras, Associar 
imagens, Ler palavras/ soletrar palavras, Preencher espaços, Fazer corresponder 
artigos e nomes, Escolher a opção correta  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-A língua portuguesa no mundo: a CPLP 
-O Instituto Camões 
-Breve sinopse de portugueses 
célebres da cultura e do desporto 
-Dados geográficos e históricos de 
Portugal 

-Países, nacionalidades, capitais e 
línguas 
-As cores 
-Os números 

-Países, nacionalidades, capitais e 
línguas 
-As cores 
-Os números 

-Enumerar os países lusófonos 
-Exprimir preferência face aos países 
lusófonos que gostariam de visitar 
-Descrever paisagens-tipo, fauna e flora 
de países lusófonos  
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UNIDADE 1:  
MARCA GOLO 

SESSÕES: 10 METODOLOGIA: Audição/leitura de pequenos textos, Responder a 
perguntas referentes à audição, Associar imagens, Perguntar/ responder 
a perguntas, Elaborar um calendário de aniversário dos alunos da turma, 
Preencher espaços, Ordenar palavras para construir uma frase, Ligar 
informação diversa, Identificar o intruso, Completar quadros ou tabelas, 
Construir diálogos em pares  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA 
GRAMATICAL 

COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Desportos mais populares em Portugal 
-Alimentação saudável 
-Gastronomia portuguesa 
-Do peão aos videojogos 
-Dias feriados em Portugal: Dia da 
Restauração da Independência  

-Caraterização física e 
psicológica 
-Descrição pessoal e de terceiros 
-Desportos 
-Passatempos 
-O corpo e a saúde 
-Jogos tradicionais 
-Alimentos 
 

-Verbo SER e TER 
-O verbo GOSTAR DE 
e PREFERIR 
-Preposições e 
contrações 
-Pronomes 
interrogativos 
-Conjunções 
copulativas e 
adversativas 
-Nomes contáveis / 
não contáveis 
-Formação de 
palavras 
-Substantivos que 
variam de género em 
PT/ES/GL 

-Dar e pedir informações sobre desportos e 
passatempos 
-Expressar preferência por passatempos e 
desportos  
-Expressar gostos e preferências por alimentos 
-Formar opinião acerca de hábitos alimentares 
-Simular visita a um restaurante 
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UNIDADE 2:  
HORA DE LER 

SESSÕES: 10 METODOLOGIA: Ler um texto, Identificar o tema e assunto de um texto, 
Identificar informação essencial/ideias-chave, Citar corretamente do texto, 
Organizar informação dispersa, Identificar afirmações verdadeiras e falsas 
acerca de um texto/audição, Responder a perguntas de interpretação, 
Corrigir erros num texto, Auto- e heterocorreção de exercícios, Criar e 
escrever postais de Natal  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Das origens à língua portuguesa 
-A literatura portuguesa em dez minutos 
-Prosa: José Saramago 
-O teatro português popular da Revista 
-Poesia: Sophia de Mello Breyner Andresen 
-Feriados em Portugal: Natal e Ano Novo 
 

-Espaço, mobiliário e material 
escolar 
-Terminologia literária: prosa, 
drama e poesia 
-Os sentidos 
-Dias da semana, meses, 
estações do ano 
-As horas 
-O tempo meteorológico 
 

-Falsos amigos 
-Substantivos coletivos 
-Presente do Indicativo de 
verbos regulares e irregulares 
-Graus dos adjetivos 
-Pretérito Perfeito Simples de 
verbos regulares e irregulares 
-Pronomes determinantes 
indefinidos e quantificadores 
-Identificar polissemia e ironia 
 

-Expressar preferência por disciplinas e 
outras atividades escolares 
-Dar opinião sobre a escola, a biblioteca e 
o clube de leitura 
-Perguntar e indicar os dias da semana 
-Perguntar e prestar informação horária 
-Utilizar corretamente a linguagem de sala 
de aula 
 

 

● Segundo trimestre 

UNIDADE 3:  
FAMÍLIA E AMIZADES SEMPRE 

SESSÕES: 7 METODOLOGIA: Fazer corresponder palavras sinónimas/antónimas, 
Realizar brainstorming de um campo lexical, Jogar pantomima, pictionary, 
ao enforcado e Quem é quem? etc.com o léxico trabalhado, Elaborar 
cartazes com o léxico aprendido, Elaborar pósteres com expressões/ 



 

 

IES A Sangriña 
Programación do Departamento de Portugués 2020-2021 

42 

formas de cortesia, Realizar e apresentar o resultado de trabalhos de 
pesquisa sobre dados gerais de países lusófonos, Realizar autoscopia 
mediante a gravação da sua produção oral  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Cantar as Janeiras 
-Hora do lanche 
-Jantares em família 
-Rotina diária 
-O Carnaval em Portugal e no Brasil 
 

-Graus de parentesco 
-Idades e datas de 
nascimento. Os signos 
do zodíaco 
-Profissões 
-Estados de ânimo e 
físicos  
 

-Determinantes possessivos 
-Diferença entre o verbo SER E ESTAR 
-Verbos reflexivos 
-O gerúndio 
-Falsos amigos 
 

-Identificar e indicar os graus de 
parentesco 
-Descrever a sua família 
-Dar e pedir informações sobre os 
familiares e amigos e as respetivas 
profissões 
-Descrever um familiar ou amigo 
-Fazer comparações  

 

UNIDADE 4:  
HOJE É DIA DE COMPRAS 

SESSÕES: 7 METODOLOGIA: Criar a ementa para o bar da escola, Comparar os hábitos 
alimentares locais com os portugueses, Elaborar uma lista de falsos 
amigos para afixar na sala de aula e ir completando, Elaborar, em pares, 
cartazes com regras  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-O comércio tradicional 
-A cada região, os seus produtos: A cortiça 
-Feito em Portugal 
-A “mercearia” em extinção 
-Evaristo, há cá disto? – Cinema Português 

-Vestuário, calçado e acessórios 
-Formas, materiais e padrões 
-Produtos nacionais de elevada 
exportação (cortiça, vinho, ervas 
aromáticas)  

-Presente do Indicativo dos 
verbos regulares 
-Advérbios e locuções 
adverbiais 
-Conjugação pronominal e 

-Descrever a sua rotina diária 
-Trocar opiniões sobre a gastronomia 
lusófona  
-Falar de hábitos alimentares 
-Estabelecer um diálogo simples no 
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respetiva colocação 
-O Imperativo 
-Falsos amigos 
-Regras de translineação  

contexto de um serviço de restauração 
 

 

UNIDADE 5:  
UMA CASA PORTUGUESA COM CERTEZA 

SESSÕES: 7 METODOLOGIA: Elaborar convites; Desenhar a planta de uma casa 
mediante descrição do colega, Criar pastiche em cartolinas do léxico 
trabalhado, Traduzir uma receita simples, Resumir e legendar uma curta-
metragem, Traduzir instruções de uso e avisos simples  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Os bairros de Lisboa 
-O fado 
-Amália Rodrigues 
-Música portuguesa contemporânea  

-Habitação e divisões 
-O mobiliário e objetos 
domésticos 
-Caraterísticas dos bairros 
históricos nas cidades 
portugueses 
-Monumentos nacionais e o seu 
simbolismo 
 

-Presente do Indicativo dos 
verbos irregulares 
-Locuções prepositivas de 
lugar 
-O verbo HAVER 
-Pronomes interrogativos e 
relativos 
-Verbos volitivos 
-Presente do Indicativo do 
verbo FICAR 
-Indicar quantidades 
-Diferença entre o verbo FICAR 
E ESTAR  

-Descrever a sua rotina diária 
-Trocar opiniões sobre a gastronomia 
lusófona 
-Falar de hábitos alimentares 
-Estabelecer um diálogo simples no 
contexto de um serviço de restauração 
-Descrever a sua casa e localização 
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● terceiro trimestre 

UNIDADE 6: DE BRAGANÇA ATÉ LISBOA 
 

SESSÕES: 10 METODOLOGIA: Usar dicionários digitais e em suporte de papel, Decifrar 
adivinhas, Exercitar a pronúncia com trava-línguas e lengalengas, 
Responder a um formulário, Compreender expressões idiomáticas 
simples/coloquiais, Leitura dramática de diálogos, Planificar a escrita de 
um texto, Escrever textos simples, Elaborar pequenos resumos escritos  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Geografia de Portugal 
-Costumes/Tradições regionais 
-Variações lexicais  

-Meios de transporte 
-Comércio e serviços 
-Direções/Percursos 
-O tempo meteorológico  

-Verbos de 
movimento/direcionais 
-Preposição POR e a sua 
contração 
-Preposições e locuções 
prepositivas 
-Verbos auxiliares modais 
PODER, DEVER, TER DE/QUE 
-Conjunções explicativas e 
conclusivas 
-Palavras homófonas, 
homógrafas e homónimas  

-Perguntar e dar informação sobre a 
localização de locais/percursos 
-Falar sobre serviços e comércio 
-Indicar/descrever o estado do tempo 
-Identificar cidades portuguesas e os 
monumentos no mapa 
 

 

UNIDADE 7: CONTA-ME COMO FOI 
 

SESSÕES: 6 METODOLOGIA: Escrever uma pequena notícia imaginária, Criar uma 
banda desenhada, Escrever um correio eletrónico, Escrever textos 
simples, Elaborar pequenos resumos escritos  
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CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Leitura extensiva A menina do mar 
-O Festival da Canção 
-Provérbios 

-O mar 
-Apontamentos da História de 
Portugal  

-Pretérito Imperfeito 
-Conjunção temporal: agora; 
enquanto 
-Marcadores discursivos 
-Interjeições 
 

-Falar de ações em curso e simultâneas 
no passado 
-Falar de ações passadas 
-Exprimir opinião 
-Interpretar um texto literário 
-Identificar alguns recursos estilísticos  

 

UNIDADE 8: AO NATURAL 
 

SESSÕES: 6 METODOLOGIA: Elaborar e afixar uma lista do que devemos fazer para 
viver de uma forma mais ecológica, Escrever um postal de férias de verão  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Recolha de tampinhas 
-O campo na cidade: A Quinta Biológica nos 
Olivais, Lisboa 
-Luís Vaz de Camões 
-Feriados: Dia de Portugal 
 

-Fauna e flora (cont.) 
-Separação do lixo e reciclagem 
-Poupar água 
 

-Verbos auxiliares temporais 
-Advérbios e expressões de 
tempo 
-Falsos amigos 
-Futuro Simples 
 

-Falar da atualidade 
-Exprimir preferência por paisagens e 
animais 
-Falar da preservação da natureza 
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4.1.2.1 Grao mínimo de consecución para superar a materia 

2º ESO: Segunda Lingua estranxeira: Português  

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo para 
superar a materia 

Procedementos e 
intrumentos de 
avaliación 

Competencias 
clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

SLEB1.1. Comprende 
preguntas básicas 
moi sinxelas e 
habituais sobre 
asuntos persoais ou 
educativos 
(información básica 
de carácter persoal, 
solicitudes de 
enderezo sinxelas a 
lugares moi 
coñecidos, etc.) 
sempre que se fale de 
xeito pausado e ben 
articulado, e se repita 
se o necesita. 

SLEB1.1. Comprende 
algunhas preguntas 
básicas moi sinxelas 
e habituais sobre 
asuntos persoais ou 
educativos 
(información básica 
de carácter persoal, 
solicitudes de 
enderezo sinxelas a 
lugares moi 
coñecidos, etc.) 
sempre que se fale 
de xeito pausado e 
ben articulado, e se 
repita se o necesita. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CCEC  
CAA 
CD 

SLEB1.2. Comprende 
frases e expresións 
habituais 
relacionadas con 
necesidades 
inmediatas (datas, 
prezos, pequenas 
doenzas, etc.) e 
temas con que está 
moi familiarizado, e 
segue instrucións e 
consignas de aula. 

SLEB1.2. Comprende 
case a maioría de 
frases e expresións 
habituais 
relacionadas con 
necesidades 
inmediatas (datas, 
prezos, pequenas 
doenzas, etc.) e 
temas con que está 
moi familiarizado, e 
segue algunhas 
instrucións e 
consignas de aula. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB1.3. Comprende 
o sentido global e a 
información máis 
salientable de textos 
orais procedentes de 
medios audiovisuais 
ou de internet, breves 
como instrucións e 
comunicados, con 
estruturas 
previamente 
traballadas, léxico 
moi común 
relacionado con 
necesidades 
inmediatas e accións 
presentes moi 
habituais, sempre 

SLEB1.3. No xeral 
comprende o sentido 
global e a 
información máis 
salientable de textos 
orais procedentes de 
medios audiovisuais 
ou de internet, 
breves como 
instrucións e 
comunicados, con 
estruturas 
previamente 
traballadas, léxico 
moi común 
relacionado con 
necesidades 
inmediatas e accións 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 
Cuestionarios 
Tarefas con fichas de 
preguntas  

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 
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que se fale de xeito 
moi pausado e ben 
articulado, e poida 
volver escoitar o dito. 

presentes moi 
habituais, sempre 
que se fale de xeito 
moi pausado e ben 
articulado, e poida 
volver escoitar o 
dito. 

SLEB1.4. Comprende 
a información 
esencial en conversas 
breves e moi sinxelas 
nas que participa, que 
traten sobre temas 
familiares como, por 
exemplo, un/unha 
mesmo/a, a familia, a 
escola, o tempo libre, 
a descrición moi 
básica dunha persoa, 
un obxecto ou un 
lugar, e estados de 
saúde, sensacións e 
sentimentos moi 
elementais. 

SLEB1.4. Comprende 
case toda  a 
información esencial 
en conversas breves 
e moi sinxelas nas 
que participa, que 
traten sobre temas 
familiares como, por 
exemplo, un/unha 
mesmo/a, a familia, 
a escola, o tempo 
libre, a descrición 
moi básica dunha 
persoa, un obxecto 
ou un lugar, e 
estados de saúde, 
sensacións e 
sentimentos moi 
elementais. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 

SLEB2.1. Na maioría 
das actividades de 
aula, amosa unha 
actitude positiva polo 
uso da lingua 
estranxeira en 
diferentes situacións 
comunicativas, 
esforzándose por 
utilizala aínda que 
teña que recorrer a 
outras linguas para 
pedir axuda ou 
aclaracións. 

SLEB2.1. Na maioría 
das actividades de 
aula, amosa 
practicamente 
sempre unha 
actitude positiva 
polo uso da lingua 
estranxeira en 
diferentes situacións 
comunicativas, 
esforzándose por 
utilizala aínda que 
teña que recorrer a 
outras linguas para 
pedir axuda ou 
aclaracións. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CSIEE 
CCL 
CAA 
CCEC  
CD 
 

SLEB2.2. Utiliza de 
xeito espontáneo as 
formas de cortesía 
máis sinxelas e 
habituais relativas a 
saúdos, despedidas, 
agradecementos e 
presentacións, 
colaborando para 
entender e facerse 
entender, e fai e 
responde 
intelixiblemente 

SLEB2.2. Utiliza case 
sempre de xeito 
espontáneo as 
formas de cortesía 
máis sinxelas e 
habituais relativas a 
saúdos, despedidas, 
agradecementos e 
presentacións, 
colaborando para 
entender e facerse 
entender, e fai e 
responde 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 
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preguntas sinxelas 
sobre si mesmo/a e 
sobre actividades moi 
comúns da vida social 
diaria e do tempo 
libre, en situacións de 
comunicación 
significativas para a 
súa idade e o seu nivel 
escolar. 

intelixiblemente 
preguntas sinxelas 
sobre si mesmo/a e 
sobre actividades 
moi comúns da vida 
social diaria e do 
tempo libre, en 
situacións de 
comunicación 
significativas para a 
súa idade e o seu 
nivel escolar. 

SLEB2.3. 
Desenvólvese 
entendendo o 
suficiente e 
facéndose entender 
en situacións moi 
habituais 
relacionadas coa 
xestión e transaccións 
moi sinxelas relativas 
a necesidades 
inmediatas, nas que 
pide e dá información 
sobre lugares, 
horarios, datas, 
prezos, cantidades e 
actividades máis 
comúns para a súa 
idade e o seu nivel 
escolar. 

SLEB2.3.  
Desenvólvese 
frecuentemente 
entendendo o 
suficiente e 
facéndose entender 
en situacións moi 
habituais 
relacionadas coa 
xestión e 
transaccións moi 
sinxelas relativas a 
necesidades 
inmediatas, nas que 
pide e dá 
información sobre 
lugares, horarios, 
datas, prezos, 
cantidades e 
actividades máis 
comúns para a súa 
idade e o seu nivel 
escolar. 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB2.4. Participa en 
conversas informais 
breves e moi básicas, 
cara a cara, e 
reacciona 
adecuadamente para 
establecer contacto 
social elemental, 
intercambiar 
información moi 
básica, manifestar os 
seus gustos, facer 
invitacións e 
ofrecementos 
elementais (invitar a 
ir a unha actividade, 
pedir ou ofrecer algo 
na clase, etc.), e pedir 
e dar indicacións moi 
básicas para ir a un 
lugar. 

SLEB2.4. Participa en 
conversas informais 
breves e moi básicas, 
cara a cara, e 
reacciona case 
sempre 
adecuadamente 
para establecer 
contacto social 
elemental, 
intercambiar 
información moi 
básica, manifestar os 
seus gustos, facer 
invitacións e 
ofrecementos 
elementais (invitar a 
ir a unha actividade, 
pedir ou ofrecer algo 
na clase, etc.), e 
pedir e dar 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 
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indicacións moi 
básicas para ir a un 
lugar. 

SLEB2.5. Preséntase e 
dá e obtén 
información básica e 
sinxela sobre si 
mesmo/a e sobre o 
funcionamento de 
bens e servizos 
relativos a temas moi 
cotiáns (horarios dun 
museo, maneira de 
chegar, etc.), en 
conversas moi básicas 
sobre temas 
predicibles, se pode 
solicitar, con 
preguntas sinxelas e 
directas, a 
colaboración da 
persoa interlocutora 
para entender e 
facerse entender. 

SLEB2.5. Preséntase 
e case sempre dá e 
obtén información 
básica e sinxela 
sobre si mesmo/a e 
sobre o 
funcionamento de 
bens e servizos 
relativos a temas moi 
cotiáns (horarios dun 
museo, maneira de 
chegar, etc.), en 
conversas moi 
básicas sobre temas 
predicibles, se pode 
solicitar, con 
preguntas sinxelas e 
directas, a 
colaboración da 
persoa interlocutora 
para entender e 
facerse entender. 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

SLEB3.1. Comprende 
con fluidez textos 
adaptados relativos a 
temas do seu 
interese. 

SLEB3.1. Comprende 
con bastante fluidez 
textos adaptados 
relativos a temas do 
seu interese. 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CD  
CAA 
CSIEE 
 

SLEB3.2. Comprende 
avisos, obrigas, 
prohibicións e 
consignas básicas e 
predicibles, referidas 
a necesidades 
inmediatas, de 
estrutura moi sinxela, 
especialmente se 
contan con apoio 
visual. 

SLEB3.2. Comprende 
case sempre avisos, 
obrigas, prohibicións 
e consignas básicas e 
predicibles, referidas 
a necesidades 
inmediatas, de 
estrutura moi 
sinxela, 
especialmente se 
contan con apoio 
visual. 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CCEC 

SLEB3.3. Comprende 
información básica e 
moi sinxela de 
correspondencia 
persoal breve na que 
se fala de si mesmo/a 
e sobre sentimentos, 
preferencias e 
afeccións, referidos a 
temas moi cotiáns e 
propios da súa idade. 

SLEB3.3. Comprende 
practicamente toda 
información básica e 
moi sinxela de 
correspondencia 
persoal breve na que 
se fala de si mesmo/a 
e sobre sentimentos, 
preferencias e 
afeccións, referidos a 
temas moi cotiáns e 
propios da súa idade. 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CCEC 
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SLEB3.4. Comprende 
información esencial 
e localiza información 
específica en material 
informativo moi 
sinxelo, e con apoio 
visual, sobre temas 
coñecidos como 
actividades escolares 
e de lecer, hábitos 
saudables, etc., 
próximos á súa idade 
e á súa experiencia. 

SLEB3.4. Comprende 
case toda a 
información esencial 
e localiza 
información 
específica en 
material informativo 
moi sinxelo, e con 
apoio visual, sobre 
temas coñecidos 
como actividades 
escolares e de lecer, 
hábitos saudables, 
etc., próximos á súa 
idade e á súa 
experiencia. 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

SLEB4.1. Elabora 
textos sinxelos a 
partir de modelos, 
empregando 
expresións e 
enunciados 
traballados 
previamente, para 
transmitir 
información, ou con 
intencións 
comunicativas 
propias da súa idade e 
do seu nivel escolar. 

SLEB4.1. Elabora 
textos moi sinxelos a 
partir de modelos, 
empregando 
expresións e 
enunciados 
traballados 
previamente, para 
transmitir 
información, ou con 
intencións 
comunicativas 
propias da súa idade 
e do seu nivel 
escolar. 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CD  
CAA 
CSIEE 
 

SLEB4.2. Completa un 
cuestionario sinxelo 
con información 
persoal moi básica e 
relativa ao seus datos 
persoais e intereses 
ou afeccións. 

SLEB4.2. Completa 
case na súa 
totalidade un 
cuestionario sinxelo 
con información 
persoal moi básica e 
relativa ao seus 
datos persoais e 
intereses ou 
afeccións. 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB4.3. Escribe 
avisos, notas, 
instrucións, tarxetas 
postais, felicitacións, 
bandas deseñadas, 
tiras cómicas e 
mensaxes en soporte 
dixital moi sinxelas e 
breves, relativos a 
actividades presentes 
e a necesidades 
inmediatas. 

SLEB4.3. Escribe con 
suficiente corrección 
avisos, notas, 
instrucións, tarxetas 
postais, felicitacións, 
bandas deseñadas, 
tiras cómicas e 
mensaxes en soporte 
dixital moi sinxelas e 
breves, relativos a 
actividades 
presentes e a 
necesidades 
inmediatas. 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 
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SLEB4.4. Escribe 
correspondencia moi 
breve e sinxela, a 
partir dun modelo, 
substituíndo unha 
palabra ou expresión 
por outra para unha 
funcionalidade ou 
tarefa determinada 
(informar, preguntar, 
invitar, etc.) tanto de 
forma manuscrita 
como en formato 
dixital, cunha 
presentación limpa e 
ordenada. 

SLEB4.4. Escribe 
correspondencia moi 
breve e sinxela, a 
partir dun modelo, 
substituíndo unha 
palabra ou expresión 
por outra para unha 
funcionalidade ou 
tarefa determinada 
(informar, 
preguntar, invitar, 
etc.) tanto de forma 
manuscrita como en 
formato dixital, 
cunha presentación 
bastante limpa e 
ordenada. 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

SLEB5.1. Identifica 
sons e grafías de 
fonemas básicos, 
produce con 
suficiente 
intelixibilidade léxico 
e estruturas moi 
básicas, e trazos 
fonéticos que 
distinguen fonemas 
(nasalización, 
sonorización, etc.), e 
persevera no uso de 
patróns moi básicos 
de ritmo, entoación e 
acentuación de 
palabras e frases. 

SLEB5.1. Identifica 
practicamente todos 
os sons e grafías de 
fonemas básicos, 
produce con 
suficiente 
intelixibilidade léxico 
e estruturas moi 
básicas, e trazos 
fonéticos que 
distinguen fonemas 
(nasalización, 
sonorización, etc.), e 
persevera no uso de 
patróns moi básicos 
de ritmo, entoación 
e acentuación de 
palabras e frases. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente as 
convencións orais e 
escritas básicas 
propias da lingua 
estranxeira no 
desenvolvemento do 
proceso comunicativo 
oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas 
moi básicas de 
tratamento, etc.), e 
amosa respecto polas 
diferenzas que poidan 
existir en aspectos 
culturais como 
hábitos, horarios, etc. 

SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente case 
todas as convencións 
orais e escritas 
básicas propias da 
lingua estranxeira no 
desenvolvemento do 
proceso 
comunicativo oral e 
escrito (saúdos, 
despedidas, 
fórmulas moi básicas 
de tratamento, etc.), 
e amosa respecto 
polas diferenzas que 
poidan existir en 
aspectos culturais 
como hábitos, 
horarios, etc. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CD  
CAA 
CCEC 
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SLEB5.3. Nas 
actividades de aula, 
pode explicar o 
proceso de produción 
de textos e de 
hipóteses de 
significados tomando 
en consideración os 
coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas. 

SLEB5.3. Nas 
actividades de aula, 
case sempre pode 
explicar o proceso de 
produción de textos 
e de hipóteses de 
significados 
tomando en 
consideración os 
coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

SLEB5.4. Participa en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensión de libros e 
películas, obras de 
teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias 
linguas e relacionados 
cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais, e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

SLEB5.4. Participa 
case sempre en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais 
multimedia, folletos, 
carteis, recensión de 
libros e películas, 
obras de teatro, etc.) 
nos que se utilizan 
varias linguas e 
relacionados cos 
elementos 
transversais, 
evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais, e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CD  
CAA 
CCEC 
 

SLEB5.5. Comprende 
e comunica o 
propósito solicitado 
na tarefa ou ligado a 
situacións de 
necesidade inmediata 
da aula (pedir ou dar 
información sobre 
datos persoais, 
felicitar, invitar, etc.) 
utilizando 
adecuadamente as 
estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico 
necesarios, moi 
básicos e traballados 
previamente. 

SLEB5.5. Comprende 
e comunica case 
sempre o propósito 
solicitado na tarefa 
ou ligado a situacións 
de necesidade 
inmediata da aula 
(pedir ou dar 
información sobre 
datos persoais, 
felicitar, invitar, etc.) 
utilizando 
adecuadamente as 
estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico 
necesarios, moi 
básicos e traballados 
previamente. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CCEC 
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4.1.3 3º ESO Portugués Segunda Lingua Estranxeira 

Planificação Anual/Trimestral 

Leitura extensiva: Gonzalez, Maria Teresa Maia, O Geniozinho 

● Primeiro trimestre 

UNIDADE 0: RE-COMEÇAR EM 
PORTUGUÊS (UNIDADE DE REVISÃO) 

SESSÕES: 7 METODOLOGIA: Apresentação. Atividade de diagnóstico. Ouvir e repetir letra. 
Associar imagens. Ler palavras/soletrar palavras. Preencher espaços. Fazer 
corresponder artigos e nomes. Escolher a opção correta  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-A língua portuguesa no mundo: a CPLP 
O Instituto Camões 
-Breve sinopse de portugueses 
célebres no mundo da cultura e do 
desporto 
-Dados geográficos e históricos de 
Portugal  

-Países, nacionali-dades, capitais 
e línguas 
-As cores 
-Os números  

-Os sons (foco distintivos Português e 
língua(s) materna(s) 
-Acentos gráficos, acentuação e uso do 
hífen 
-Regras de translineação 
-Regras de pontuação  
 

-Enumerar os países lusófonos 
-Exprimir preferência face aos países 
lusófonos que gostariam de visitar 
-Descrever paisagens-tipo, fauna e flora 
de países lusófonos  

 

UNIDADE 1: ATIVIDADE TOTAL 
 

SESSÕES: 10 METODOLOGIA: Audição/leitura de pequenos textos, Responder a perguntas 
referentes à audição, Associar imagens, Perguntar/ responder a perguntas, 
Elaborar um calendário de aniversário dos alunos da turma, Preencher espaços, 
Ordenar palavras para construir uma frase, Ligar informação diversa, Identificar o 
intruso, Completar quadros ou tabelas, Construir diálogos em pares  
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CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-O êxito dos ginásios 
-O culto do corpo 
-Atividades ao ar livre 
-Dias feriados em Portugal: Dia da 
Restauração da Independência  

-Caraterização física e 
psicológica 
-Descrição pessoal e de terceiros 
-Desportos 
-Passatempos 
-O corpo e a saúde 
-Jogos tradicionais vs. 
Videojogos 
-Alimentos  

-Verbo SER e TER 
-O verbo GOSTAR DE e 
PREFERIR 
-Preposições e contrações 
-Pronomes interrogativos 
-Conjunções copulativas e 
adversativas 
-Nomes contáveis/não 
contáveis 
-Formação de palavras 
-Substantivos que variam de 
género  

-Apresentar-se e apresentar terceiros 
-Dar e pedir informações sobre desportos e 
passatempos 
-Expressar preferência por passatempos e 
desportos 
-Expressar gostos e preferências por alimentos 
-Formar opinião acerca de hábitos alimentares -
Simular visita a um restaurante  

 

UNIDADE 2: HORA DE LER 
 

SESSÕES: 10 METODOLOGIA: Ler um texto, Identificar o tema e assunto de um texto, 
Identificar informação essencial/ideias-chave, Citar corretamente do texto, 
Organizar informação dispersa, Identificar afirmações verdadeiras e falsas acerca 
de um texto/audição, Responder a perguntas de interpretação, Corrigir erros num 
texto, Auto- e heterocorreção de exercícios, Criar e escrever postais de Natal  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Das origens à língua portuguesa 
-A literatura portuguesa em dez minutos 
-Os musicais em português 
-Feriados em Portugal: Natal e Ano Novo 

-Espaço, mobiliário e material 
escolar 
-Terminologia literária: prosa, 
drama e poesia 

-Falsos amigos 
-Substantivos coletivos 
-Presente do Indicativo de 
verbos regulares e irregulares 

-Expressar preferência por disciplinas e outras 
atividades escolares 
-Dar opinião sobre a escola, a biblioteca e o clube 
de leitura 
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 -Os sentidos 
-Dias da semana, meses, 
estações do ano 
-As horas 
-O tempo meteorológico  

-Graus dos adjetivos 
-Pretérito Perfeito Simples de 
verbos regulares e irregulares 
-Pronomes determinantes 
indefinidos e quantificadores 
-Identificar polissemia e ironia  

-Perguntar e indicar os dias da semana  
-Perguntar e prestar informação horária 
-Utilizar corretamente a linguagem de sala de 
aula 
 

 

● Segundo trimestre 

UNIDADE 3:  
FAMÍLIA E AMIZADES SEMPRE 

SESSÕES: 8 METODOLOGIA: Fazer corresponder palavras sinónimas/antónimas, Realizar 
brainstorming de um campo lexical, Jogar pantomima, pictionary, ao enforcado e 
Quem é quem? etc.com o léxico trabalhado, Elaborar cartazes com o léxico 
aprendido, Elaborar pósteres com expressões/ formas de cortesia, Realizar e 
apresentar o resultado de trabalhos de pesquisa sobre dados gerais de países 
lusófonos, Realizar autoscopia mediante a gravação da sua produção oral  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Cantar as Janeiras 
-Hora do lanche 
-Jantares em família 
-Rotina diária 
-O Carnaval em Portugal e no Brasil 
 

-Graus de parentesco 
-Idades e datas de nascimento. 
Os signos do zodíaco 
-Profissões 
-Estados de ânimo e físicos  
 

-Determinantes possessivos 
-Diferença entre o verbo SER E 
ESTAR 
-Verbos reflexivos 
-O gerúndio 
-Falsos amigos 
 

-Identificar e indicar os graus de parentesco 
-Descrever a sua família 
-Dar e pedir informações sobre os familiares e 
amigos e as respetivas profissões 
-Descrever um familiar ou amigo 
-Fazer comparações  
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UNIDADE 4:  
HOJE É DIA DE COMPRAS 

SESSÕES: 7 METODOLOGIA: Criar a ementa para o bar da escola, Comparar os hábitos 
alimentares locais com os portugueses, Elaborar uma lista de falsos amigos para 
afixar na sala de aula e ir completando, Elaborar, em pares, cartazes com regras  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-O comércio tradicional 
-Comida portuguesa ou nepalesa? Eis a 
questão. 
-Comércio justo 
-A “fast food” 
 

-Vestuário, calçado e acessórios 
-Formas, materiais e padrões 
 

-Presente do Indicativo dos 
verbos regulares 
-Advérbios e locuções 
adverbiais 
-Conjugação pronominal e 
respetiva colocação 
-O Imperativo 
-Falsos amigos 
-Regras de translineação  

-Descrever e identificar peças de roupa 
-Falar em formas, materiais e padrões 
-Relatar processos de elaboração 
 

 

UNIDADE 5:  
UMA CASA PORTUGUESA COM 
CERTEZA 

SESSÕES: 7 METODOLOGIA: Elaborar convites; Desenhar a planta de uma casa mediante 
descrição do colega, Criar pastiche em cartolinas do léxico trabalhado, Traduzir 
uma receita simples, Resumir e legendar uma curta-metragem, Traduzir 
instruções de uso e avisos simples  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Os bairros de Lisboa 
-O fado 
-Amália Rodrigues 
-Música portuguesa contemporânea  

-Habitação e divisões 
-O mobiliário e objetos 
domésticos 
-Caraterísticas dos bairros 

-Presente do Indicativo dos 
verbos irregulares 
-Locuções prepositivas de 
lugar 

-Descrever a sua casa e localização 
-Presente do Indicativo do verbo FICAR 
-Indicar quantidades 
-Diferença entre o verbo FICAR E ESTAR  
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históricos nas cidades 
portugueses 
-Monumentos nacionais e o seu 
simbolismo 

-O verbo HAVER 
-Pronomes interrogativos e 
relativos 
-Verbos volitivos 
 

 

 

● Terceiro trimestre 

UNIDADE 6: DE BRAGANÇA ATÉ LISBOA 
 

SESSÕES: 8 METODOLOGIA: Usar dicionários digitais e em suporte de papel, Decifrar 
adivinhas, Exercitar a pronúncia com trava-línguas e lengalengas, Responder a 
um formulário, Compreender expressões idiomáticas simples/coloquiais, 
Leitura dramática de diálogos, Planificar a escrita de um texto, Escrever textos 
simples, Elaborar pequenos resumos escritos  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Geografia de Portugal 
-Costumes/Tradições regionais 
-Variações lexicais  
-Feriados em Portugal: 25 de Abril 

-Meios de transporte 
-Comércio e serviços -
Direções/Percursos 
-O tempo meteorológico  

-Determinantes possessivos 
-Diferença entre o verbo SER E 
ESTAR 
-Verbos reflexivos 
-O gerúndio 
-Falsos amigos  

-Perguntar e dar informação sobre a 
localização de locais/percursos 
-Falar sobre serviços e comércio 
-Indicar/descrever o estado do tempo 
-Identificar cidades portuguesas e os 
monumentos no mapa  

 

UNIDADE 7: CONTA-ME COMO FOI 
 

SESSÕES: 7 METODOLOGIA: Escrever uma pequena notícia imaginária, Criar uma banda 
desenhada, Escrever um correio eletrónico, Escrever textos simples, Elaborar 
pequenos resumos escritos  
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CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

CONTINUAÇÃO 
-Geografia de Portugal 
-Costumes/ Tradições regionais 
-Variações lexicais  
-Feriados em Portugal: 25 de Abril 

-Apontamentos da História de 
Portugal  
 

-Pretérito Imperfeito 
-Conjunção temporal: agora; 
enquanto 
-Marcadores discursivos 
-Interjeições  
 

-Falar de ações em curso e simultâneas 
no passado 
-Falar de ações passadas 
-Exprimir opinião 
-Interpretar um texto literário 
-Identificar alguns recursos estilísticos  

 

UNIDADE 8: AO NATURAL 
 

SESSÕES: 6 METODOLOGIA: Elaborar e afixar uma lista do que devemos fazer para 
viver de uma forma mais ecológica, Escrever um postal de férias de verão  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Recolha de tampinhas 
-O campo na cidade: A Quinta Biológica 
nos Olivais, Lisboa 
-Luís Vaz de Camões 
-Feriados: Dia de Portugal 

-Formas de vida alternativa 
-Recriar ao aproveitar 
 

-Verbos auxiliares temporais 
-Advérbios e expressões de 
tempo 
-Falsos amigos 
-Futuro Simples 

-Falar da atualidade 
-Exprimir preferência por paisagens e 
animais 
-Falar da preservação da natureza 
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4.1.3.1 Grao mínimo de consecución para superar a materia 

3º ESO: Segunda Lingua estranxeira: Português  

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo para 
superar a materia 

Procedementos e 
intrumentos de 
avaliación 

Competencias 
clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

SLEB1.1. Nas 
actividades de aula, 
persevera no seu 
proceso de 
compresión, 
axustándoo ás 
necesidades da tarefa 
(de comprensión 
global, lectiva ou 
detallada) e 
mellorándoo, de ser o 
caso: saca conclusións 
sobre a actitude do 
falante e sobre o 
contido baseándose 
na entoación e na 
velocidade da fala; 
deduce intencións a 
partir do volume da 
voz do falante; fai 
anticipacións do que 
segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e infire 
o que non se 
comprende e o que 
non se coñece 
mediante os propios 
coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas. 

SLEB1.1. Nas 
actividades de aula, 
case sempre 
persevera no seu 
proceso de 
compresión, 
axustándoo ás 
necesidades da 
tarefa (de 
comprensión global, 
lectiva ou detallada) 
e mellorándoo, de 
ser o caso: saca 
conclusións sobre a 
actitude do falante e 
sobre o contido 
baseándose na 
entoación e na 
velocidade da fala; 
deduce intencións a 
partir do volume da 
voz do falante; fai 
anticipacións do que 
segue (palabra, 
frase, resposta, etc.), 
e infire o que non se 
comprende e o que 
non se coñece 
mediante os propios 
coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

SLEB1.2. Capta a 
información máis 
importante de 
indicacións, anuncios, 
mensaxes e 
comunicados breves e 
articulados de 
maneira lenta e clara, 
sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas e o son 
non estea 
distorsionado. 

SLEB1.2. Capta a 
información básica 
máis importante de 
indicacións, 
anuncios, mensaxes 
e comunicados 
breves e articulados 
de maneira lenta e 
clara, sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas e o son 
non estea 
distorsionado. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB1.3. Entende os 
puntos principais do 
que se lle di en 

SLEB1.3. Entende 
practicamente todos 
os puntos principais 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  

CCL 
CAA 
CSC 
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transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (por 
exemplo, en hoteis, 
tendas, albergues, 
restaurantes, espazos 
de lecer ou centros 
docentes) nas que se 
utilicen frases feitas e 
estruturas sinxelas e 
previamente 
traballadas sobre 
datos persoais, 
horarios, prezos, 
números e preguntas 
sinxelas, e que se 
desenvolvan con 
lentitude e boa 
articulación. 

do que se lle di en 
transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (por 
exemplo, en hoteis, 
tendas, albergues, 
restaurantes, 
espazos de lecer ou 
centros docentes) 
nas que se utilicen 
frases feitas e 
estruturas sinxelas e 
previamente 
traballadas sobre 
datos persoais, 
horarios, prezos, 
números e preguntas 
sinxelas, e que se 
desenvolvan con 
lentitude e boa 
articulación. 

INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 
 

CCEC 
CD 

SLEB1.4. Comprende, 
nunha conversa 
informal na que 
participa, descricións, 
narracións e opinións 
formulados en termos 
sinxelos sobre asuntos 
prácticos da vida 
diaria e sobre 
aspectos xerais de 
temas do seu 
interese, cando se lle 
fala con claridade, 
amodo e 
directamente, e se a 
persoa interlocutora 
está disposta a repetir 
ou reformular o dito. 

SLEB1.4. 
Comprende, nunha 
conversa informal na 
que participa, case 
todas as descricións, 
narracións e opinións 
formulados en 
termos sinxelos 
sobre asuntos 
prácticos da vida 
diaria e sobre 
aspectos xerais de 
temas do seu 
interese, cando se lle 
fala con claridade, 
amodo e 
directamente, e se a 
persoa interlocutora 
está disposta a 
repetir ou reformular 
o dito. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

SLEB1.5. Comprende, 
nunha conversa 
formal na que 
participa (por 
exemplo, nun centro 
docente), preguntas 
sinxelas sobre asuntos 
persoais ou 
educativos (datos 
persoais, intereses, 
preferencias e gustos 
persoais, etc.), 
sempre que poida 
pedir que se lle repita, 

SLEB1.5. 
Comprende, nunha 
conversa formal na 
que participa (por 
exemplo, nun centro 
docente), case todas 
as preguntas sinxelas 
sobre asuntos 
persoais ou 
educativos (datos 
persoais, intereses, 
preferencias e gustos 
persoais, etc.), 
sempre que poida 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 
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aclare ou elabore algo 
do que se lle dixo. 

pedir que se lle 
repita, aclare ou 
elabore algo do que 
se lle dixo. 

SLEB1.6. Identifica as 
ideas principais de 
programas de 
televisión e de 
presentacións moi 
sinxelas e ben 
estruturadas sobre 
asuntos cotiáns 
predicibles ou do seu 
interese, previamente 
traballados, 
articulados con 
lentitude e claridade 
(por exemplo, noticias 
ou reportaxes 
breves), cando as 
imaxes constitúen 
grande parte da 
mensaxe. 

SLEB1.6. Identifica 
case todas as ideas 
principais de 
programas de 
televisión e de 
presentacións moi 
sinxelas e ben 
estruturadas sobre 
asuntos cotiáns 
predicibles ou do seu 
interese, 
previamente 
traballados, 
articulados con 
lentitude e claridade 
(por exemplo, 
noticias ou 
reportaxes breves), 
cando as imaxes 
constitúen grande 
parte da mensaxe. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 

SLEB2.1. Fai 
presentacións breves 
e ensaiadas, seguindo 
un guión escrito, 
sobre aspectos 
concretos de temas 
xerais ou relacionados 
con aspectos básicos 
dos seus estudos, e 
responde a preguntas 
breves e sinxelas de 
oíntes sobre o contido 
destas se se articulan 
clara e lentamente. 

SLEB2.1. Fai 
presentacións breves 
e ensaiadas, 
seguindo un guión 
escrito, sobre 
aspectos concretos 
de temas xerais ou 
relacionados con 
aspectos básicos dos 
seus estudos, e 
frecuentemente 
responde a 
preguntas breves e 
sinxelas de oíntes 
sobre o contido 
destas se se articulan 
clara e lentamente. 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CSIEE 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC  
CSIEE 
CD 
 

SLEB2.2. 
Desenvólvese coa 
eficacia suficiente en 
xestións e 
transaccións cotiás, 
como son as viaxes, o 
aloxamento, o 
transporte, as 
compras e o lecer 
(horarios, datas, 
prezos, actividades, 
etc.), seguindo 
normas de cortesía 

SLEB2.2. 
Desenvólvese 
xeralmente coa 
eficacia suficiente en 
xestións e 
transaccións cotiás, 
como son as viaxes, o 
aloxamento, o 
transporte, as 
compras e o lecer 
(horarios, datas, 
prezos, actividades, 
etc.), seguindo 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
CSIEE 
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básicas (saúdo e 
tratamento), 
facéndose 
comprender aínda 
que a persoa 
interlocutora necesite 
que se lle repita ou 
repetir o dito. 

normas de cortesía 
básicas (saúdo e 
tratamento), 
facéndose 
comprender aínda 
que a persoa 
interlocutora 
necesite que se lle 
repita ou repetir o 
dito. 

SLEB2.3. Participa en 
conversas informais 
breves, cara a cara ou 
por teléfono, ou por 
outros medios 
técnicos, nas que 
establece contacto 
social, se intercambia 
información e se 
expresan opinións de 
xeito sinxelo e breve, 
se fan invitacións e 
ofrecementos, se 
piden e se ofrecen 
cousas, se piden e se 
dan indicacións ou 
instrucións, ou se 
discuten os pasos que 
hai que seguir para 
realizar unha 
actividade conxunta, 
expresando o acordo 
ou o desacordo de 
xeito moi básico. 

SLEB2.3. Participa 
asiduamente en 
conversas informais 
breves, cara a cara 
ou por teléfono, ou 
por outros medios 
técnicos, nas que 
establece contacto 
social, se 
intercambia 
información e se 
expresan opinións de 
xeito sinxelo e breve, 
se fan invitacións e 
ofrecementos, se 
piden e se ofrecen 
cousas, se piden e se 
dan indicacións ou 
instrucións, ou se 
discuten os pasos 
que hai que seguir 
para realizar unha 
actividade conxunta, 
expresando o acordo 
ou o desacordo de 
xeito moi básico. 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
CSIEE 

SLEB2.4. 
Desenvólvese de 
maneira simple nunha 
conversa formal ou 
entrevista (por 
exemplo, para realizar 
un curso de verán), 
achegando a 
información 
necesaria, 
expresando de 
maneira sinxela as 
súas opinións sobre 
temas habituais, e 
reaccionando de 
forma simple ante 
comentarios 
formulados de 
maneira lenta e clara, 
sempre que poida 

SLEB2.4. Case 
consegue 
desenvolverse de 
maneira simple 
nunha conversa 
formal ou entrevista 
(por exemplo, para 
realizar un curso de 
verán), achegando a 
información 
necesaria, 
expresando de 
maneira sinxela as 
súas opinións sobre 
temas habituais, e 
reaccionando de 
forma simple ante 
comentarios 
formulados de 
maneira lenta e 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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pedir que se lle 
repitan os puntos 
clave se o necesita. 

clara, sempre que 
poida pedir que se lle 
repitan os puntos 
clave se o necesita. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

SLEB3.1. Capta o 
sentido xeral e algúns 
detalles importantes 
de textos xornalísticos 
moi breves en 
calquera soporte e 
sobre temas xerais ou 
do seu interese e moi 
coñecidos, se os 
números, os nomes, 
as ilustracións e os 
títulos constitúen 
gran parte da 
mensaxe. 

SLEB3.1. Case capta 
o sentido xeral e 
algúns detalles 
importantes de 
textos xornalísticos 
moi breves en 
calquera soporte e 
sobre temas xerais 
ou do seu interese e 
moi coñecidos, se os 
números, os nomes, 
as ilustracións e os 
títulos constitúen 
gran parte da 
mensaxe. 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC  
CD  
 
 

SLEB3.2. Identifica, 
con axuda da imaxe, 
instrucións xerais 
breves e sinxelas de 
funcionamento e 
manexo de aparellos 
de uso cotián (por 
exemplo, unha 
máquina 
expendedora), así 
como instrucións 
sinxelas para a 
realización de 
actividades e normas 
de seguridade básicas 
(por exemplo, nun 
centro docente). 

SLEB3.2. Identifica 
practicamente, con 
axuda da imaxe, 
instrucións xerais 
breves e sinxelas de 
funcionamento e 
manexo de aparellos 
de uso cotián (por 
exemplo, unha 
máquina 
expendedora), así 
como instrucións 
sinxelas para a 
realización de 
actividades e normas 
de seguridade 
básicas (por 
exemplo, nun centro 
docente). 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB3.3. Comprende 
correspondencia 
persoal sinxela en 
calquera formato na 
que se fala de si 
mesmo/a; se 
describen persoas, 
obxectos, lugares e 
actividades; se narran 
acontecementos 
pasados, e se 
expresan de maneira 
sinxela sentimentos e 
desexos, plans e 
opinións sobre temas 
xerais, coñecidos ou 
do seu interese. 

SLEB3.3. Comprende 
practicamente toda 
correspondencia 
persoal sinxela en 
calquera formato na 
que se fala de si 
mesmo/a; se 
describen persoas, 
obxectos, lugares e 
actividades; se 
narran 
acontecementos 
pasados, e se 
expresan de maneira 
sinxela sentimentos 
e desexos, plans e 
opinións sobre 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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temas xerais, 
coñecidos ou do seu 
interese. 

SLEB3.4. Entende a 
idea xeral de 
correspondencia 
formal na que se 
informa sobre asuntos 
do seu interese no 
contexto persoal ou 
educativo (por 
exemplo, sobre un 
curso de verán). 

SLEB3.4. Entende  
case na súa 
totalidade a idea 
xeral de 
correspondencia 
formal na que se 
informa sobre 
asuntos do seu 
interese no contexto 
persoal ou educativo 
(por exemplo, sobre 
un curso de verán). 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB3.5. Entende 
información 
específica esencial en 
páxinas web e outros 
materiais de 
referencia ou consulta 
claramente 
estruturados sobre 
temas relativos a 
asuntos do seu 
interese (por 
exemplo, sobre unha 
cidade), sempre que 
poida reler as seccións 
difíciles. 

SLEB3.5. Entende 
case na súa 
totalidade 
información 
específica esencial 
en páxinas web e 
outros materiais de 
referencia ou 
consulta claramente 
estruturados sobre 
temas relativos a 
asuntos do seu 
interese (por 
exemplo, sobre unha 
cidade), sempre que 
poida reler as 
seccións difíciles. 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

SLEB4.1. Escribe 
correspondencia 
persoal breve na que 
se establece e mantén 
o contacto social (por 
exemplo, con 
amigos/as noutros 
países), na que se 
intercambia 
información, se 
describen en termos 
sinxelos sucesos 
importantes e 
experiencias persoais, 
e se fan e se aceptan 
ofrecementos e 
suxestións (por 
exemplo, cancelación, 
confirmación ou 
modificación dunha 
invitación ou duns 
plans). 

SLEB4.1. Escribe con 
suficiente corrección  
correspondencia 
persoal breve na que 
se establece e 
mantén o contacto 
social (por exemplo, 
con amigos/as 
noutros países), na 
que se intercambia 
información, se 
describen en termos 
sinxelos sucesos 
importantes e 
experiencias 
persoais, e se fan e se 
aceptan 
ofrecementos e 
suxestións (por 
exemplo, 
cancelación, 
confirmación ou 
modificación dunha 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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invitación ou duns 
plans). 

SLEB4.2. Completa un 
cuestionario sinxelo 
con información 
persoal básica e 
relativa aos seus 
intereses ou ás súas 
afeccións (por 
exemplo, para 
asociarse a un club 
internacional de xente 
nova). 

SLEB4.2. Completa 
un cuestionario 
sinxelo case na súa 
totalidade con 
información persoal 
básica e relativa aos 
seus intereses ou ás 
súas afeccións (por 
exemplo, para 
asociarse a un club 
internacional de 
xente nova). 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB4.3. Escribe notas 
e mensaxes 
(mensaxes 
instantáneas, chats, 
etc.), onde fai 
comentarios moi 
breves ou dá 
instrucións e 
indicacións 
relacionadas con 
actividades e 
situacións da vida 
cotiá e do seu 
interese, respectando 
as convencións e as 
normas de cortesía 
máis importantes. 

SLEB4.3. Escribe con 
suficiente corrección  
notas e mensaxes 
(mensaxes 
instantáneas, chats, 
etc.), onde fai 
comentarios moi 
breves ou dá 
instrucións e 
indicacións 
relacionadas con 
actividades e 
situacións da vida 
cotiá e do seu 
interese, 
respectando as 
convencións e as 
normas de cortesía 
máis importantes. 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB4.4. Escribe 
correspondencia 
formal moi básica e 
breve, dirixida a 
institucións públicas 
ou privadas, ou a 
entidades comerciais, 
fundamentalmente 
para solicitar 
información, 
respectando as 
convencións formais e 
as normas de cortesía 
básicas deste tipo de 
textos, e fai unha 
presentación do texto 
limpa e ordenada. 

SLEB4.4. Escribe 
correspondencia 
formal moi básica e 
breve, dirixida a 
institucións públicas 
ou privadas, ou a 
entidades 
comerciais, 
fundamentalmente 
para solicitar 
información, 
respectando as 
convencións formais 
e as normas de 
cortesía básicas 
deste tipo de textos, 
e fai unha 
presentación do 
texto bastante limpa 
e ordenada. 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

SLEB5.1. Produce con 
suficiente 

SLEB5.1. Produce 
case sempre con 

PROCEDEMENTOS 
Observación 

CCL 
CAA 
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intelixibilidade léxico 
e estruturas moi 
básicas, e trazos 
fonéticos que 
distinguen fonemas 
(nasalización, 
sonorización, etc.) e 
persevera no uso de 
patróns moi básicos 
de ritmo, entoación e 
acentuación de 
palabras e frases. 

suficiente 
intelixibilidade léxico 
e estruturas moi 
básicas, e trazos 
fonéticos que 
distinguen fonemas 
(nasalización, 
sonorización, etc.) e 
persevera no uso de 
patróns moi básicos 
de ritmo, entoación e 
acentuación de 
palabras e frases. 

sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CSC 
CCEC 
 

SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente as 
convencións orais e 
escritas básicas 
propias da lingua 
estranxeira no 
desenvolvemento do 
proceso comunicativo 
oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas 
moi básicas de 
tratamento, etc.), e 
amosa respecto polas 
diferenzas culturais 
que poidan existir. 

SLEB5.2. Utiliza case 
sempre 
adecuadamente as 
convencións orais e 
escritas básicas 
propias da lingua 
estranxeira no 
desenvolvemento do 
proceso 
comunicativo oral e 
escrito (saúdos, 
despedidas, 
fórmulas moi básicas 
de tratamento, etc.), 
e amosa respecto 
polas diferenzas 
culturais que poidan 
existir. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

SLEB5.3. Nas 
actividades de aula, 
pode explicar o 
proceso de produción 
de textos e de 
hipóteses de 
significados tomando 
en consideración os 
coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas. 

SLEB5.3. Nas 
actividades de aula, 
case sempre pode 
explicar o proceso de 
produción de textos 
e de hipóteses de 
significados 
tomando en 
consideración os 
coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

SLEB5.4. Participa en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensión de libros e 
películas, obras de 
teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias 
linguas e relacionados 
cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos 

SLEB5.4. Participa 
frecuentemente en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais 
multimedia, folletos, 
carteis, recensión de 
libros e películas, 
obras de teatro, etc.) 
nos que se utilizan 
varias linguas e 
relacionados cos 
elementos 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
CSIEE 
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lingüísticos ou 
culturais, e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

transversais, 
evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais, e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

SLEB5.5. Comprende 
e comunica o 
propósito solicitado 
na tarefa ou ligado a 
situacións de 
necesidade inmediata 
da aula (pedir ou dar 
información, 
agradecer, 
desculparse, solicitar 
algo, invitar, etc.) 
utilizando 
adecuadamente as 
estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico 
necesarios, propios do 
seu nivel escolar e 
traballados 
previamente. 

SLEB5.5. Xeralmente 
Comprende e 
comunica o 
propósito solicitado 
na tarefa ou ligado a 
situacións de 
necesidade 
inmediata da aula 
(pedir ou dar 
información, 
agradecer, 
desculparse, solicitar 
algo, invitar, etc.) 
utilizando 
adecuadamente as 
estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico 
necesarios, propios 
do seu nivel escolar e 
traballados 
previamente. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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4.1.4 4º ESO Primeria e Segunda Lingua Estranxeira 

Os obxectivos, contidos e criterios serán os mesmos para primeira e segunda lingua. Na primeira lingua faremos máis fincapé nos contidos 

comunicativos no desenvolvemento das aulas. 

 

Planificación Anual/Trimestral 

Leitura extensiva: Maia, Poeta (às vezes)  

● Primeiro trimestre 

UNIDADE 0: A CULTURA É COOL SESSÕES: 10 METODOLOGIA: Atividade de apresentação, Atividade diagnóstica, Ouvir e 
repetir letras, Associar imagens, Ler palavras/ soletrar palavras, Preencher 
espaços, Fazer corresponder artigos e nomes, Escolher a opção correta  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Espaços culturais: Do Teatro Nacional 
de São Carlos ao Teatro D. Maria 
-Cultura e literatura portuguesa: O 
Jornal de Letra 
-Música Portuguesa 
-5 de Outubro  

-Espaço público/privado 
-Léxico relacionado com estudos 
literários 
-Instrumentos 
 

-Grau dos adjetivos 
-Subordinações 
-Regras de cortesia/delicadeza 
-Vestuário forma e informal 
  

-Expressar pontos de vista e preferências 
-Expressar agrado/desagrado 
-Expor e fundamentar a sua opinião 
-Debater questões atuais relacionadas 
com a cultura 
 

 

UNIDADE 1: LENDAS E MITOS SESSÕES: 10 METODOLOGIA: Responder a perguntas referentes à audição, Associar imagens, 
Perguntar/ responder a perguntas, Elaborar um calendário de aniversário dos 
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alunos da turma, Preencher espaços, Ordenar palavras para construir uma frase, 
Ligar informação diversa, Identificar o intruso, Completar quadros ou tabelas, 
Construir diálogos em pares, Audição/leitura de pequenos textos  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Cidades portuguesas: Guimarães e 
Coimbra  
-Topónimos e gentílicos 
-Tipos de monumentos 
-Expressões idiomáticas 
-Provérbios 
-São Martinho: Magusto e jeropiga 
Levantado do Chão de José Saramago 
-Dias festivos em Portugal: Dia da 
Restauração da Independência  
 

-Tipos de monumentos 
-Mumadona Dias, fundadora de 
Guimarães 
-Tradições académicas 
-Meios de transporte 
 

-Pretérito Perfeito composto 
do Indicativo e Futuro 
Composto do Indicativo 
-Particípio passado 
-Conectores discursivos 

-Perguntar por/ dar direções/ localização de 
espaços e monumentos 
-Reservar/ adquirir títulos de transporte 
-Planear um percurso/rota turística 
 

 

UNIDADE 2: HORA DE LER SESSÕES: 7 METODOLOGIA: Ler um texto, Identificar o tema e assunto de um texto, 
Identificar informação essencial/ideias-chave, Citar corretamente do texto, 
Organizar informação dispersa, Identificar afirmações verdadeiras e falsas acerca 
de um texto/audição, Responder a perguntas de interpretação, Corrigir erros num 
texto, Auto- e heterocorreção de exercícios, Criar e escrever postais de Natal  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Das origens à língua portuguesa -Espaço, mobiliário e material -Falsos amigos -Expressar preferência por disciplinas e outras 
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-A literatura portuguesa em dez minutos 
-Prosa: Valter Hugo Mãe 
-O cinema português 
-Poesia: Miguel Torga 
-Feriados em Portugal: Natal e Ano Novo 
 

escolar 
-Terminologia literária: prosa, 
drama e poesia 
-Os sentidos 
-Dias da semana, meses, 
estações do ano 
-As horas 
-O tempo meteorológico 
 

-Substantivos coletivos 
-Presente do Indicativo de 
verbos regulares e irregulares 
-Graus dos adjetivos 
-Pretérito Perfeito Simples de 
verbos regulares e irregulares 
-Pronomes determinantes 
indefinidos e quantificadores 
-Identificar polissemia e ironia 

atividades escolares 
-Dar opinião sobre a escola, a biblioteca e o clube 
de leitura 
-Perguntar e indicar os dias da semana  
-Perguntar e prestar informação horária 
-Utilizar corretamente a linguagem de sala de 
aula 
 

● Segundo trimestre 

UNIDADE 3:  
FAMÍLIA E AMIZADES SEMPRE 

SESSÕES: 12 METODOLOGIA: Fazer corresponder palavras sinónimas/antónimas, Realizar 
brainstorming de um campo lexical, Jogar pantomima, pictionary, ao enforcado e 
Quem é quem? etc.com o léxico trabalhado, Elaborar cartazes com o léxico 
aprendido, Elaborar pósteres com expressões/ formas de cortesia, Realizar e 
apresentar o resultado de trabalhos de pesquisa sobre dados gerais de países 
lusófonos, Realizar autoscopia mediante a gravação da sua produção oral  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Cantar as Janeiras 
-Jantares em família 
-Rotina diária 
-O Carnaval em Portugal e no Brasil 
 

-Graus de parentesco 
-Marcadores de relações 
-Profissões 
-Estados de ânimo e físicos  

-Determinantes possessivos 
-Diferença entre o verbo SER E 
ESTAR 
-Verbos reflexivos 
-O gerúndio 
-Falsos amigos 
  

-Falar livre e fluentemente da família 
-Identificar e indicar os graus de parentesco 
-Descrever a sua família 
-Dar e pedir informações sobre os familiares e 
amigos e as respetivas profissões 
-Fazer comparações  
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UNIDADE 4:  
UMA CASA PORTUGUESA COM 
CERTEZA 

SESSÕES: 10 METODOLOGIA: Elaborar convites; Desenhar a planta de uma casa mediante 
descrição do colega, Criar pastiche em cartolinas do léxico trabalhado, Traduzir 
uma receita simples, Resumir e legendar uma curta-metragem, Traduzir 
instruções de uso e avisos simples  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Os bairros de Lisboa 
-O fado 
-Amália Rodrigues 
-Música portuguesa contemporânea  

-Habitação e divisões 
-O mobiliário e objetos 
domésticos 
-Caraterísticas dos bairros 
históricos nas cidades 
portugueses 
-Monumentos nacionais e o seu 
simbolismo 

-Presente do Indicativo dos 
verbos irregulares 
-Locuções prepositivas de 
lugar 
-O verbo HAVER 
-Pronomes interrogativos e 
relativos 
-Verbos volitivos 
 

-Descrever a sua casa e localização 
-Presente do Indicativo do verbo FICAR 
-Indicar quantidades 
-Diferença entre o verbo FICAR E ESTAR  
-Pronomes pessoais tónicos acusativos 
  

 

● Terceiro trimestre 

UNIDADE 5:  
PAÍS PEQUENO, GRANDE HISTÓRIA 

SESSÕES: 11 METODOLOGIA: Usar dicionários digitais e em suporte de papel, Decifrar 
adivinhas, Exercitar a pronúncia com travalínguas e lengalengas, Responder a um 
formulário, Compreender expressões idiomáticas simples/coloquiais, Leitura 
dramática de diálogos, Planificar a escrita de um texto  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 
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-Personalidades portuguesas de vários 
setores 
-Datas e factos históricos 
-As bandeiras nacionais na CPLP 
 

-Reis e rainhas portuguesas 
-D. Pedro e D. Inês 
-Gil Vicente 
-Camões e Os Lusíadas  

-Preposições e locuções 
prepositivas 
-Verbos auxiliares modais 
PODER, DEVER, TER DE/ QUE 
-Conjunções explicativas e 
conclusivas 
-Modo Conjuntivo: Presente e 
Imperfeito 
-Modo Infinitivo  

-Expressar desejos 
-Demonstrar dúvidas e incerteza 
-Formular uma hipótese 
 

 

UNIDADE 6: CONTA-ME COMO FOI 
 

SESSÕES: 7 METODOLOGIA: Escrever uma pequena notícia imaginária, Criar uma banda 
desenhada, Escrever um correio eletrónico, Escrever textos simples, Elaborar 
pequenos resumos escritos  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-O Festival da Canção 
-Festivais de verão 
 

CONTINUAÇÃO 
-Reis e rainhas portuguesas 
-D. Pedro e D. Inês 
-Gil Vicente 
-Camões e Os Lusíadas  

-Pretérito Imperfeito 
-Conjunção temporal: agora; 
enquanto 
-Marcadores discursivos 
-Interjeições 
 

-Falar de ações em curso e simultâneas no 
passado 
-Falar de ações passadas 
-Exprimir opinião 
-Interpretar um texto literário 
-Identificar alguns recursos estilísticos  
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4.1.4.1 Grao mínimo de consecución para superar a materia: 4º ESO: 
Primeira Lingua estranxeira: Português 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo para 
superar a materia 

Procedementos e 
intrumentos de 
avaliación 

Competencias 
clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

PLEB1.1. Reflexiona 
sobre o seu proceso 
de comprensión, 
axustándoo ás 
necesidades da tarefa 
(de comprensión 
global, selectiva ou 
detallada), 
mellorándoo se é o 
caso (sacando 
conclusións sobre a 
actitude do falante e 
sobre o contido, 
baseándose na 
entoación e na 
velocidade da fala), 
deducindo intencións 
a partir do volume da 
voz do falante, 
facendo anticipacións 
do que segue 
(palabra, frase, 
resposta, etc.), e 
intuíndo o que non se 
comprende e o que 
non se coñece 
mediante os propios 
coñecementos e as 
propias experiencias. 

PLEB1.1. Reflexiona 
suficientemente 
sobre o seu proceso 
de comprensión, 
axustándoo ás 
necesidades da 
tarefa (de 
comprensión global, 
selectiva ou 
detallada), 
mellorándoo se é o 
caso (sacando 
conclusións sobre a 
actitude do falante e 
sobre o contido, 
baseándose na 
entoación e na 
velocidade da fala), 
deducindo 
intencións a partir do 
volume da voz do 
falante, facendo 
anticipacións do que 
segue (palabra, 
frase, resposta, etc.), 
e intuíndo o que non 
se comprende e o 
que non se coñece 
mediante os propios 
coñecementos e as 
propias experiencias. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB1.2. Distingue, 
con apoio visual ou 
escrito, as ideas 
principais e 
información relevante 
en presentacións ou 
charlas ben 
estruturadas e de 
exposición clara sobre 
temas coñecidos ou 
do seu interese 
relacionados co 
ámbito educativo ou 
ocupacional (por 
exemplo, sobre un 
tema educativo ou de 

PLEB1.2. Distingue 
case sempre, con 
apoio visual ou 
escrito, as ideas 
principais e 
información 
relevante en 
presentacións ou 
charlas ben 
estruturadas e de 
exposición clara 
sobre temas 
coñecidos ou do seu 
interese 
relacionados co 
ámbito educativo ou 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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divulgación científica, 
ou unha charla sobre 
a formación 
profesional noutros 
países). 

ocupacional (por 
exemplo, sobre un 
tema educativo ou 
de divulgación 
científica, ou unha 
charla sobre a 
formación 
profesional noutros 
países). 

PLEB1.3. Identifica a 
idea principal e 
aspectos significativos 
de noticias de 
televisión claramente 
articuladas cando hai 
apoio visual que 
complementa o 
discurso, así como o 
esencial de anuncios 
publicitarios, series e 
películas ben 
estruturados e 
articulados con 
claridade, nunha 
variedade estándar da 
lingua, e cando as 
imaxes facilitan a 
comprensión. 

PLEB1.3. Identifica 
minimamente a idea 
principal e aspectos 
significativos de 
noticias de televisión 
claramente 
articuladas cando hai 
apoio visual que 
complementa o 
discurso, así como o 
esencial de anuncios 
publicitarios, series e 
películas ben 
estruturados e 
articulados con 
claridade, nunha 
variedade estándar 
da lingua, e cando as 
imaxes facilitan a 
comprensión. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 
 

CCL 
CAA 
CSC 
 

PLEB1.4. Capta os 
puntos principais e os 
detalles salientables 
de mensaxes gravadas 
ou de viva voz, 
claramente 
articuladas, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 
información, mesmo 
de tipo técnico (por 
exemplo, en 
contestadores 
automáticos, ou sobre 
como realizar un 
experimento na clase, 
ou como utilizar unha 
máquina ou un 
dispositivo no ámbito 
ocupacional). 

PLEB1.4. Capta case 
todos os puntos 
principais e os 
detalles salientables 
de mensaxes 
gravadas ou de viva 
voz, claramente 
articuladas, que 
conteñan 
instrucións, 
indicacións ou outra 
información, mesmo 
de tipo técnico (por 
exemplo, en 
contestadores 
automáticos, ou 
sobre como realizar 
un experimento na 
clase, ou como 
utilizar unha 
máquina ou un 
dispositivo no 
ámbito ocupacional). 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CSC 
 

PLEB1.5. Identifica as 
ideas principais e 
detalles relevantes 
dunha conversa 

PLEB1.5. Identifica 
case todas as ideas 
principais e detalles 
relevantes dunha 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  

CCL 
CSC 
CCEC 
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formal ou informal de 
certa duración entre 
dous ou máis 
interlocutores que ten 
lugar na súa presenza 
e na que se tratan 
temas coñecidos ou 
de carácter xeral ou 
cotián, cando o 
discurso está 
articulado con 
claridade e nunha 
variedade estándar da 
lingua. 

conversa formal ou 
informal de certa 
duración entre dous 
ou máis 
interlocutores que 
ten lugar na súa 
presenza e na que se 
tratan temas 
coñecidos ou de 
carácter xeral ou 
cotián, cando o 
discurso está 
articulado con 
claridade e nunha 
variedade estándar 
da lingua. 

Caderno de 
seguemento da aula 

PLEB1.6. Entende o 
que se lle di en 
transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (por 
exemplo, en bancos, 
tendas, hoteis, 
restaurantes, 
transportes, centros 
docente e lugares de 
traballo) ou menos 
habituais (por 
exemplo, nunha 
farmacia, un hospital, 
nunha comisaría ou 
nun organismo 
público), se pode 
pedir confirmación 
dalgúns detalles. 

PLEB1.6. Entende 
case todo o que se lle 
di en transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (por 
exemplo, en bancos, 
tendas, hoteis, 
restaurantes, 
transportes, centros 
docente e lugares de 
traballo) ou menos 
habituais (por 
exemplo, nunha 
farmacia, un 
hospital, nunha 
comisaría ou nun 
organismo público), 
se pode pedir 
confirmación 
dalgúns detalles. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB1.7. Comprende, 
nunha conversa 
formal, ou entrevista 
na que participa (por 
exemplo, en centros 
de estudos ou de 
traballo), información 
relevante e detalles 
sobre asuntos 
prácticos relativos a 
actividades 
educativas ou 
ocupacionais de 
carácter habitual e 
predicible, sempre 
que poida pedir que 
se lle repita, ou que se 
reformule, aclare ou 
elabore, algo do que 
se lle dixo. 

PLEB1.7. Comprende 
minimamente, 
nunha conversa 
formal, ou entrevista 
na que participa (por 
exemplo, en centros 
de estudos ou de 
traballo), 
información 
relevante e detalles 
sobre asuntos 
prácticos relativos a 
actividades 
educativas ou 
ocupacionais de 
carácter habitual e 
predicible, sempre 
que poida pedir que 
se lle repita, ou que 
se reformule, aclare 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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ou elabore, algo do 
que se lle dixo. 

PLEB1.8. Comprende, 
nunha conversa 
informal na que 
participa, explicacións 
ou xustificacións de 
puntos de vista e 
opinións sobre 
diversos asuntos de 
interese persoal, 
cotiáns ou menos 
habituais, así como a 
formulación de 
hipóteses, a expresión 
de sentimentos e a 
descrición de 
aspectos abstractos 
de temas (por 
exemplo, a música, o 
cine, a literatura ou os 
temas de 
actualidade). 

PLEB1.8. Comprende  
minimamente, 
nunha conversa 
informal na que 
participa, 
explicacións ou 
xustificacións de 
puntos de vista e 
opinións sobre 
diversos asuntos de 
interese persoal, 
cotiáns ou menos 
habituais, así como a 
formulación de 
hipóteses, a 
expresión de 
sentimentos e a 
descrición de 
aspectos abstractos 
de temas (por 
exemplo, a música, o 
cine, a literatura ou 
os temas de 
actualidade). 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSCCCEC 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

PLEB2.1. Utiliza 
recursos lingüísticos 
para entender e 
facerse entender, 
como a utilización de 
expresións 
memorizadas ou fixas 
(para pedir que lle 
falen máis a modo, 
que lle repitan ou que 
lle aclaren) e o uso de 
exemplos e 
definicións, ou de 
aspectos 
paralingüísticos como 
os acenos, a 
entoación, etc. 

PLEB2.1. Utiliza 
frecuentemente 
recursos lingüísticos 
para entender e 
facerse entender, 
como a utilización de 
expresións 
memorizadas ou 
fixas (para pedir que 
lle falen máis a 
modo, que lle repitan 
ou que lle aclaren) e 
o uso de exemplos e 
definicións, ou de 
aspectos 
paralingüísticos 
como os acenos, a 
entoación, etc. 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB2.2. Nas 
actividades de aula, a 
maioría das veces 
interactúa ou intervén 
na lingua estranxeira 
de xeito claro e 
comprensible, e 
persevera no seu uso 
cunha actitude 
positiva, aínda que 
cometa erros e teña 

PLEB2.2. Nas 
actividades de aula, 
xeralmente a 
maioría das veces 
interactúa ou 
intervén na lingua 
estranxeira de xeito 
claro e 
comprensible, e 
persevera no seu uso 
cunha actitude 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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que pedir axuda ou 
aclaracións, 
manifestando 
interese e respecto 
polas achegas dos 
seus compañeiros e 
das súas compañeiras. 

positiva, aínda que 
cometa erros e teña 
que pedir axuda ou 
aclaracións, 
manifestando 
interese e respecto 
polas achegas dos 
seus compañeiros e 
das súas 
compañeiras. 

PLEB2.3. Fai 
presentacións breves, 
ben estruturadas, 
ensaiadas 
previamente e con 
apoio visual (por 
exemplo, 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de 
temas educativos ou 
ocupacionais do seu 
interese, organizando 
a información básica 
de maneira 
coherente, explicando 
as ideas principais 
brevemente e con 
claridade, e 
respondendo a 
preguntas sinxelas de 
oíntes articuladas de 
maneira clara e a 
velocidade media. 

PLEB2.3. Fai 
presentacións 
breves, case sempre 
ben estruturadas, 
ensaiadas 
previamente e con 
apoio visual (por 
exemplo, 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos 
de temas educativos 
ou ocupacionais do 
seu interese, 
organizando a 
información básica 
de maneira 
coherente, 
explicando as ideas 
principais 
brevemente e con 
claridade, e 
respondendo a 
preguntas sinxelas 
de oíntes articuladas 
de maneira clara e a 
velocidade media. 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB2.4. 
Desenvólvese 
adecuadamente en 
situacións cotiás e 
menos habituais que 
poden xurdir durante 
unha viaxe ou estadía 
noutros países por 
motivos persoais, 
educativos ou 
ocupacionais 
(transporte, 
aloxamento, comidas, 
compras, estudos, 
traballo, relacións 
coas autoridades, 
saúde e lecer), e sabe 
solicitar atención, 
información, axuda ou 
explicacións, e facer 

PLEB2.4. 
Desenvólvese case 
sempre 
adecuadamente en 
situacións cotiás e 
menos habituais que 
poden xurdir durante 
unha viaxe ou 
estadía noutros 
países por motivos 
persoais, educativos 
ou ocupacionais 
(transporte, 
aloxamento, 
comidas, compras, 
estudos, traballo, 
relacións coas 
autoridades, saúde e 
lecer), e sabe 
solicitar atención, 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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unha reclamación ou 
unha xestión formal 
de maneira sinxela 
pero correcta e 
adecuada ao 
contexto. 

información, axuda 
ou explicacións, e 
facer unha 
reclamación ou unha 
xestión formal de 
maneira sinxela pero 
correcta e adecuada 
ao contexto. 

PLEB2.5. Participa 
adecuadamente en 
conversas informais 
cara a cara ou por 
teléfono, ou por 
outros medios 
técnicos, sobre 
asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nas 
que intercambia 
información e se 
expresa e xustifica 
brevemente opinións 
e puntos de vista; 
narra e describe de 
forma coherente 
feitos ocorridos no 
pasado ou plans de 
futuro reais ou 
inventados; formula 
hipóteses; fai 
suxestións; pide e dá 
indicacións ou 
instrucións con certo 
detalle; expresa e 
xustifica sentimentos, 
e describe aspectos 
concretos e 
abstractos de temas 
como, por exemplo, a 
música, o cine, a 
literatura ou os temas 
de actualidade. 

PLEB2.5. Participa 
case sempre 
adecuadamente en 
conversas informais 
cara a cara ou por 
teléfono, ou por 
outros medios 
técnicos, sobre 
asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nas 
que intercambia 
información e se 
expresa e xustifica 
brevemente 
opinións e puntos de 
vista; narra e 
describe de forma 
coherente feitos 
ocorridos no pasado 
ou plans de futuro 
reais ou inventados; 
formula hipóteses; 
fai suxestións; pide e 
dá indicacións ou 
instrucións con certo 
detalle; expresa e 
xustifica 
sentimentos, e 
describe aspectos 
concretos e 
abstractos de temas 
como, por exemplo, 
a música, o cine, a 
literatura ou os 
temas de 
actualidade. 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB2.6. Toma parte 
en conversas formais, 
entrevistas e reunións 
de carácter educativo 
ou ocupacional, sobre 
temas habituais 
nestes contextos, 
intercambiando 
información 
pertinente sobre 
feitos concretos, 
pedindo e dando 

PLEB2.6. Toma parte 
frecuentemente en 
conversas formais, 
entrevistas e 
reunións de carácter 
educativo ou 
ocupacional, sobre 
temas habituais 
nestes contextos, 
intercambiando 
información 
pertinente sobre 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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instrucións ou 
solucións a problemas 
prácticos, expondo os 
seus puntos de vista 
de maneira sinxela e 
con claridade, e 
razoando e 
explicando 
brevemente e de 
maneira coherente as 
súas accións, as súas 
opinións e os seus 
plans. 

feitos concretos, 
pedindo e dando 
instrucións ou 
solucións a 
problemas prácticos, 
expondo os seus 
puntos de vista de 
maneira sinxela e 
con claridade, e 
razoando e 
explicando 
brevemente e de 
maneira coherente 
as súas accións, as 
súas opinións e os 
seus plans. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

PLEB3.1. Nas 
actividades de lectura 
da aula, explica como 
sabe inferir 
significados a partir do 
seu coñecemento do 
mundo, do 
coñecemento doutros 
idiomas, do contexto 
lingüístico, dos apoios 
visuais (imaxes, 
tipografía, deseño, 
etc.), así como das 
características do 
medio en que aparece 
impresa a información 
(carteis, folletos, 
revistas, xornais, 
páxinas web, etc.). 

PLEB3.1. Nas 
actividades de 
lectura da aula, 
explica 
minimamente como 
sabe inferir 
significados a partir 
do seu coñecemento 
do mundo, do 
coñecemento 
doutros idiomas, do 
contexto lingüístico, 
dos apoios visuais 
(imaxes, tipografía, 
deseño, etc.), así 
como das 
características do 
medio en que 
aparece impresa a 
información (carteis, 
folletos, revistas, 
xornais, páxinas web, 
etc.). 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC  
CD  
 
 

PLEB3.2. Procura e 
entende información 
específica de carácter 
concreto en páxinas 
web e outros 
materiais de 
referencia ou consulta 
claramente 
estruturados (por 
exemplo, 
enciclopedias, 
dicionarios, 
monografías, 
presentacións) sobre 
temas relativos a 
materias educativas 

PLEB3.2. Procura e 
entende 
minimanente 
información 
específica de 
carácter concreto en 
páxinas web e outros 
materiais de 
referencia ou 
consulta claramente 
estruturados (por 
exemplo, 
enciclopedias, 
dicionarios, 
monografías, 
presentacións) sobre 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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ou asuntos 
ocupacionais 
relacionados coa súa 
especialidade ou cos 
seus intereses, e 
analiza a información 
tendo en conta varios 
criterios (autoría, 
fiabilidade da páxina 
que o publica, datas, 
etc.) que axuden a 
avaliar a credibilidade 
do material. 

temas relativos a 
materias educativas 
ou asuntos 
ocupacionais 
relacionados coa súa 
especialidade ou cos 
seus intereses, e 
analiza a información 
tendo en conta 
varios criterios 
(autoría, fiabilidade 
da páxina que o 
publica, datas, etc.) 
que axuden a avaliar 
a credibilidade do 
material. 

PLEB3.3. Entende o 
sentido xeral, os 
puntos principais e 
información relevante 
de anuncios e 
comunicacións de 
carácter público, 
institucional ou 
corporativo e 
claramente 
estruturados, 
relacionados con 
asuntos do seu 
interese persoal, 
educativo ou 
ocupacional (por 
exemplo, sobre lecer, 
cursos, bolsas e 
ofertas de traballo). 

PLEB3.3. Entende 
frecuentemente o 
sentido xeral, os 
puntos principais e 
información 
relevante de 
anuncios e 
comunicacións de 
carácter público, 
institucional ou 
corporativo e 
claramente 
estruturados, 
relacionados con 
asuntos do seu 
interese persoal, 
educativo ou 
ocupacional (por 
exemplo, sobre 
lecer, cursos, bolsas 
e ofertas de 
traballo). 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB3.4. Localiza con 
facilidade información 
específica de carácter 
concreto en textos 
xornalísticos en 
calquera soporte, ben 
estruturados e de 
extensión media, tales 
como noticias 
glosadas; recoñece 
ideas significativas de 
artigos divulgativos 
sinxelos, e identifica 
as conclusións 
principais en textos de 
carácter claramente 
argumentativo, 
sempre que poida 

PLEB3.4. Localiza 
xeralmente con 
facilidade 
información 
específica de 
carácter concreto en 
textos xornalísticos 
en calquera soporte, 
ben estruturados e 
de extensión media, 
tales como noticias 
glosadas; recoñece 
ideas significativas 
de artigos 
divulgativos sinxelos, 
e identifica as 
conclusións 
principais en textos 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 



 

 

IES A Sangriña 
Programación do Departamento de Portugués 2020-2021 

81 

reler as seccións 
difíciles. 

de carácter 
claramente 
argumentativo, 
sempre que poida 
reler as seccións 
difíciles. 

PLEB3.5. Comprende 
correspondencia 
persoal, en calquera 
soporte incluíndo 
foros en liña ou blogs, 
na que se describen 
con certo detalle 
feitos e experiencias, 
impresións e 
sentimentos, onde se 
narran feitos e 
experiencias, reais ou 
imaxinarios, e se 
intercambian 
información, ideas e 
opinións sobre 
aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
xerais, coñecidos ou 
do seu interese. 

PLEB3.5. Comprende 
no xeral 
correspondencia 
persoal, en calquera 
soporte incluíndo 
foros en liña ou 
blogs, na que se 
describen con certo 
detalle feitos e 
experiencias, 
impresións e 
sentimentos, onde 
se narran feitos e 
experiencias, reais 
ou imaxinarios, e se 
intercambian 
información, ideas e 
opinións sobre 
aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
xerais, coñecidos ou 
do seu interese. 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB3.6. Entende o 
suficiente de cartas, 
faxes ou correos 
electrónicos de 
carácter formal, oficial 
ou institucional, como 
para poder reaccionar 
en consecuencia (por 
exemplo, se se lle 
solicitan documentos 
para unha estadía de 
estudos no 
estranxeiro). 

PLEB3.6. Entende 
xeralmente o 
suficiente de cartas, 
faxes ou correos 
electrónicos de 
carácter formal, 
oficial ou 
institucional, como 
para poder 
reaccionar en 
consecuencia (por 
exemplo, se se lle 
solicitan 
documentos para 
unha estadía de 
estudos no 
estranxeiro). 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB3.7. Identifica 
información relevante 
en instrucións 
detalladas sobre o uso 
de aparellos, 
dispositivos ou 
programas 
informáticos, e sobre 
a realización de 
actividades e normas 

PLEB3.7. Identifica 
minimamente 
información 
relevante en 
instrucións 
detalladas sobre o 
uso de aparellos, 
dispositivos ou 
programas 
informáticos, e sobre 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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de seguridade ou de 
convivencia (por 
exemplo, nun evento 
cultural, nunha 
residencia de 
estudantes ou nun 
contexto 
ocupacional). 

a realización de 
actividades e normas 
de seguridade ou de 
convivencia (por 
exemplo, nun evento 
cultural, nunha 
residencia de 
estudantes ou nun 
contexto 
ocupacional). 

PLEB3.8. Comprende 
os aspectos xerais e os 
detalles máis 
relevantes de textos 
de ficción e textos 
literarios 
contemporáneos 
breves, ben 
estruturados e nunha 
variante estándar da 
lingua, nos que o 
argumento é lineal e 
se pode seguir sen 
dificultade, e os 
personaxes e as súas 
relacións se describen 
de maneira clara e 
sinxela. 

PLEB3.8. Comprende 
minimamente os 
aspectos xerais e os 
detalles máis 
relevantes de textos 
de ficción e textos 
literarios 
contemporáneos 
breves, ben 
estruturados e 
nunha variante 
estándar da lingua, 
nos que o argumento 
é lineal e se pode 
seguir sen 
dificultade, e os 
personaxes e as súas 
relacións se 
describen de 
maneira clara e 
sinxela. 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

PLEB4.1. Escribe, nun 
formato 
convencional, 
informes breves e 
sinxelos nos que dá 
información esencial 
sobre un tema 
educativo ou 
ocupacional, ou 
menos habitual (por 
exemplo, un 
accidente), 
describindo 
brevemente 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares; 
narrando 
acontecementos 
nunha clara secuencia 
lineal, e explicando de 
maneira sinxela os 
motivos de certas 
accións. 

PLEB4.1. Escribe  con 
suficiente corrección 
, nun formato 
convencional, 
informes breves e 
sinxelos nos que dá 
información esencial 
sobre un tema 
educativo ou 
ocupacional, ou 
menos habitual (por 
exemplo, un 
accidente), 
describindo 
brevemente 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares; 
narrando 
acontecementos 
nunha clara 
secuencia lineal, e 
explicando de 
maneira sinxela os 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
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motivos de certas 
accións. 

PLEB4.2. Escribe 
correspondencia 
formal básica, dirixida 
a institucións públicas 
ou privadas ou 
entidades comerciais, 
fundamentalmente 
destinada a pedir ou 
dar información, 
solicitar un servizo ou 
realizar unha 
reclamación ou outra 
xestión sinxela, 
respectando as 
convencións formais e 
as normas de cortesía 
usuais neste tipo de 
textos. 

PLEB4.2. Escribe  con 
suficiente corrección 
correspondencia 
formal básica, 
dirixida a institucións 
públicas ou privadas 
ou entidades 
comerciais, 
fundamentalmente 
destinada a pedir ou 
dar información, 
solicitar un servizo 
ou realizar unha 
reclamación ou outra 
xestión sinxela, 
respectando as 
convencións formais 
e as normas de 
cortesía usuais neste 
tipo de textos. 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB4.3. Escribe 
notas, anuncios, 
mensaxes e 
comentarios breves, 
en calquera soporte, 
nos que solicita e se 
transmite información 
e opinións sinxelas e 
nos que resalta os 
aspectos que lle 
resultan importantes 
(por exemplo, nunha 
páxina web ou unha 
revista xuvenís, ou 
dirixidos a un profesor 
ou a unha profesora), 
respectando as 
convencións e as 
normas de cortesía. 

PLEB4.3. Escribe con 
suficiente corrección 
notas, anuncios, 
mensaxes e 
comentarios breves, 
en calquera soporte, 
nos que solicita e se 
transmite 
información e 
opinións sinxelas e 
nos que resalta os 
aspectos que lle 
resultan importantes 
(por exemplo, nunha 
páxina web ou unha 
revista xuvenís, ou 
dirixidos a un 
profesor ou a unha 
profesora), 
respectando as 
convencións e as 
normas de cortesía. 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB4.4. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa en 
foros, blogs e chats 
nos que describe 
experiencias, 
impresións e 
sentimentos; narra de 
forma lineal e 
coherente feitos 
relacionados co seu 
ámbito de interese, 

PLEB4.4. Escribe  con 
suficiente corrección 
correspondencia 
persoal e participa en 
foros, blogs e chats 
nos que describe 
experiencias, 
impresións e 
sentimentos; narra 
de forma lineal e 
coherente feitos 
relacionados co seu 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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actividades e 
experiencias pasadas 
(por exemplo, sobre 
unha viaxe, as súas 
mellores vacacións, 
un acontecemento 
importante, un libro 
ou unha película), ou 
feitos imaxinarios, e 
intercambia 
información e ideas 
sobre temas 
concretos, sinalando 
os aspectos que lle 
parecen importantes, 
e xustificando 
brevemente as súas 
opinións sobre eles. 

ámbito de interese, 
actividades e 
experiencias pasadas 
(por exemplo, sobre 
unha viaxe, as súas 
mellores vacacións, 
un acontecemento 
importante, un libro 
ou unha película), ou 
feitos imaxinarios, e 
intercambia 
información e ideas 
sobre temas 
concretos, sinalando 
os aspectos que lle 
parecen 
importantes, e 
xustificando 
brevemente as súas 
opinións sobre eles. 

PLEB4.5. Completa un 
cuestionario 
detallado con 
información persoal, 
educativa ou laboral 
(por exemplo, para 
facerse membro 
dunha asociación ou 
para solicitar una 
bolsa). 

PLEB4.5. Completa 
case totalmente un 
cuestionario 
detallado con 
información persoal, 
educativa ou laboral 
(por exemplo, para 
facerse membro 
dunha asociación ou 
para solicitar una 
bolsa). 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 

PLEB4.6. Escribe o seu 
currículo en formato 
electrónico, seguindo, 
por exemplo, o 
modelo Europass. 

PLEB4.6. Escribe  con 
suficiente corrección 
o seu currículo en 
formato electrónico, 
seguindo, por 
exemplo, o modelo 
Europass. 

 CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB4.7. Toma notas, 
mensaxes e 
apuntamentos con 
información sinxela e 
relevante sobre 
asuntos habituais e 
aspectos concretos 
nos ámbitos persoal, 
educativo e 
ocupacional, dentro 
da súa especialidade 
ou área de interese. 

PLEB4.7. Toma 
minimamente notas, 
mensaxes e 
apuntamentos con 
información sinxela e 
relevante sobre 
asuntos habituais e 
aspectos concretos 
nos ámbitos persoal, 
educativo e 
ocupacional, dentro 
da súa especialidade 
ou área de interese. 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 

PLEB4.8. Fai unha 
presentación coidada 
dos textos escritos, en 
soporte impreso e 
dixital, utilizando 

PLEB4.8. Fai 
suficientemente 
unha presentación 
coidada dos textos 
escritos, en soporte 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
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correctamente as 
convencións 
ortográficas e os 
signos de puntuación. 

impreso e dixital, 
utilizando 
correctamente as 
convencións 
ortográficas e os 
signos de 
puntuación. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia  plurilingüe e intercultural 

PLEB5.1. Exprésase 
cunha pronunciación 
clara, aceptable e 
comprensible, e utiliza 
adecuadamente os 
esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que 
teña que repetir 
algunha vez por 
solicitude das persoas 
interlocutoras. 

PLEB5.1. Exprésase 
case sempre cunha 
pronunciación clara, 
aceptable e 
comprensible, e 
utiliza 
adecuadamente os 
esquemas 
fonolóxicos básicos, 
aínda que teña que 
repetir algunha vez 
por solicitude das 
persoas 
interlocutoras. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

PLEB5.2. Produce 
textos escritos en 
diferentes soportes, 
sen erros ortográficos 
e de puntuación que 
impidan a 
comprensión, e utiliza 
o corrector 
informático para 
detectar e corrixir 
erros tipográficos e 
ortográficos. 

PLEB5.2. Produce 
textos escritos en 
diferentes soportes, 
xeralmente sen 
erros ortográficos e 
de puntuación que 
impidan a 
comprensión, e 
utiliza o corrector 
informático para 
detectar e corrixir 
erros tipográficos e 
ortográficos. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

PLEB5.3. 
Desenvólvese 
adecuadamente en 
situacións cotiás e 
menos habituais que 
poden xurdir durante 
unha viaxe ou estadía 
noutros países por 
motivos persoais, 
educativos ou 
ocupacionais 
(transporte, 
aloxamento, comidas, 
compras, estudos, 
traballo, relacións 
coas autoridades, 
saúde e lecer), e sabe 
solicitar atención, 
información, axuda ou 
explicacións, e facer 
unha reclamación ou 

PLEB5.3. 
Desenvólvese case 
adecuadamente en 
situacións cotiás e 
menos habituais que 
poden xurdir durante 
unha viaxe ou 
estadía noutros 
países por motivos 
persoais, educativos 
ou ocupacionais 
(transporte, 
aloxamento, 
comidas, compras, 
estudos, traballo, 
relacións coas 
autoridades, saúde e 
lecer), e sabe 
solicitar atención, 
información, axuda 
ou explicacións, e 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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unha xestión formal 
de xeito sinxelo, pero 
correcta e adecuada 
ao contexto. 

facer unha 
reclamación ou unha 
xestión formal de 
xeito sinxelo, pero 
correcta e adecuada 
ao contexto. 

PLEB5.4. Recoñece os 
elementos culturais 
máis relevantes dos 
países onde se fala a 
lingua estranxeira, e 
establece relación 
entre aspectos da 
cultura propia e da 
cultura meta para 
cumprir, de ser o caso, 
o papel de 
intermediario 
lingüístico e cultural, 
abordando con 
eficacia a resolución 
de malentendidos 
interculturais, e 
valorando 
positivamente as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

PLEB5.4. Recoñece 
frecuentemente os 
elementos culturais 
máis relevantes dos 
países onde se fala a 
lingua estranxeira, e 
establece relación 
entre aspectos da 
cultura propia e da 
cultura meta para 
cumprir, de ser o 
caso, o papel de 
intermediario 
lingüístico e cultural, 
abordando con 
eficacia a resolución 
de malentendidos 
interculturais, e 
valorando 
positivamente as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB5.5. Comprende 
e utiliza con 
corrección suficiente 
e adecuación 
sociolingüística os 
recursos lingüísticos 
propios do seu nivel, e 
frases feitas e 
locucións idiomáticas 
sinxelas e habituais da 
comunidade 
lingüística 
correspondente á 
lingua meta. 

PLEB5.5. Comprende 
e utiliza case sempre 
con corrección 
suficiente e 
adecuación 
sociolingüística os 
recursos lingüísticos 
propios do seu nivel, 
e frases feitas e 
locucións 
idiomáticas sinxelas 
e habituais da 
comunidade 
lingüística 
correspondente á 
lingua meta. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB5.6. Comprende 
e utiliza un léxico 
relativamente rico e 
variado, o que 
implica, entre outros, 
o emprego de 
sinónimos de uso máis 
frecuente e de 
palabras de 
significación próxima 
para evitar a 

PLEB5.6. Comprende 
e utiliza xeralmente 
un léxico 
relativamente rico e 
variado, o que 
implica, entre 
outros, o emprego 
de sinónimos de uso 
máis frecuente e de 
palabras de 
significación próxima 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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4.1.4.2 Grao mínimo de consecución para superar a materia: 4º ESO: 
Segunda Lingua estranxeira: Português 

repetición léxica. para evitar a 
repetición léxica. 

PLEB5.7. Participa en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensión de libros e 
películas, obras de 
teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias 
linguas e relacionados 
cos elementos 
transversais; evita 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais, e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

PLEB5.7. Participa 
frecuentemente en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais 
multimedia, folletos, 
carteis, recensión de 
libros e películas, 
obras de teatro, etc.) 
nos que se utilizan 
varias linguas e 
relacionados cos 
elementos 
transversais; evita 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais, e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo para 
superar a materia 

Procedementos e 
intrumentos de 
avaliación 

Competencias 
clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

SLEB1.1. Nas 
actividades de aula, 
persevera no seu 
proceso de 
comprensión, 
axustándoo ás 
necesidades da tarefa 
(de comprensión 
global, selectiva ou 
detallada) e mello 
rándoo, de ser o caso: 
facendo anticipacións 
do que segue 
(palabra, frase, 
resposta, etc.) e 
inferindo o que non se 
comprende e o que 
non se coñece 
mediante os propios 
coñecementos e as 
experiencias doutras 
linguas. 

SLEB1.1. Nas 
actividades de aula, 
persevera case 
sempre no seu 
proceso de 
comprensión, 
axustándoo ás 
necesidades da 
tarefa (de 
comprensión global, 
selectiva ou 
detallada) e mello 
rándoo, de ser o 
caso: facendo 
anticipacións do que 
segue (palabra, 
frase, resposta, etc.) 
e inferindo o que non 
se comprende e o 
que non se coñece 
mediante os propios 
coñecementos e as 
experiencias doutras 
linguas. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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SLEB1.2. Capta os 
puntos principais e os 
detalles salientables 
de indicacións, 
anuncios, mensaxes e 
comunicados breves, 
articulados de xeito 
lento e claro (por 
exemplo, por 
megafonía, ou nun 
contestador 
automático), sempre 
que as condicións 
acústicas sexan boas e 
o son non estea 
distorsionado. 

SLEB1.2. Capta case 
sempre os puntos 
principais e os 
detalles salientables 
de indicacións, 
anuncios, mensaxes 
e comunicados 
breves, articulados 
de xeito lento e claro 
(por exemplo, por 
megafonía, ou nun 
contestador 
automático), sempre 
que as condicións 
acústicas sexan boas 
e o son non estea 
distorsionado. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB1.3. Comprende, 
nunha conversa 
formal ou nunha 
entrevista na que 
participa (por 
exemplo, nun centro 
docente), preguntas 
sobre asuntos 
persoais ou 
educativos (datos 
persoais, intereses, 
preferencias e gustos 
persoais e educativos, 
coñecemento ou 
descoñecemento, 
etc.), así como 
comentarios sinxelos 
e predicibles 
relacionados con 
estes, sempre que 
poida pedir que se lle 
repita, aclare ou 
elabore algo do que se 
lle dixo. 

SLEB1.3. Comprende 
minimamente, 
nunha conversa 
formal ou nunha 
entrevista na que 
participa (por 
exemplo, nun centro 
docente), preguntas 
sobre asuntos 
persoais ou 
educativos (datos 
persoais, intereses, 
preferencias e gustos 
persoais e 
educativos, 
coñecemento ou 
descoñecemento, 
etc.), así como 
comentarios sinxelos 
e predicibles 
relacionados con 
estes, sempre que 
poida pedir que se lle 
repita, aclare ou 
elabore algo do que 
se lle dixo. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 
 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

SLEB1.4. Entende 
información relevante 
do que se lle di en 
transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (por 
exemplo, en hoteis, 
tendas, albergues, 
restaurantes, espazos 
de lecer ou centros 
docentes), sempre 
que se fale amodo e 
con claridade. 

SLEB1.4. Entende 
case toda 
información 
relevante do que se 
lle di en transaccións 
e xestións cotiás e 
estruturadas (por 
exemplo, en hoteis, 
tendas, albergues, 
restaurantes, 
espazos de lecer ou 
centros docentes), 
sempre que se fale 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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amodo e con 
claridade. 

SLEB1.5. Comprende, 
nunha conversa 
informal na que 
participa, descricións, 
narracións, puntos de 
vista e opinións 
formulados de xeito 
simple sobre asuntos 
prácticos da vida 
diaria e sobre temas 
do seu interese, cando 
se lle fala con 
claridade, amodo e 
directamente, e se a 
persoa interlocutora 
está disposta a repetir 
ou reformular o dito. 

SLEB1.5. 
Comprende, nunha 
conversa informal na 
que participa 
suficientemente, 
descricións, 
narracións, puntos 
de vista e opinións 
formulados de xeito 
simple sobre asuntos 
prácticos da vida 
diaria e sobre temas 
do seu interese, 
cando se lle fala con 
claridade, amodo e 
directamente, e se a 
persoa interlocutora 
está disposta a 
repetir ou reformular 
o dito. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

SLEB1.6. Identifica a 
información esencial 
de programas de 
televisión e 
presentacións 
sinxelas e ben 
estruturadas sobre 
asuntos cotiáns ou do 
seu interese 
familiares e 
predicibles 
articulados con 
lentitude e claridade 
(por exemplo, 
noticias, documentais 
ou entrevistas), cando 
as imaxes portan gran 
parte da mensaxe. 

SLEB1.6. Identifica 
case toda a 
información esencial 
de programas de 
televisión e 
presentacións 
sinxelas e ben 
estruturadas sobre 
asuntos cotiáns ou 
do seu interese 
familiares e 
predicibles 
articulados con 
lentitude e claridade 
(por exemplo, 
noticias, 
documentais ou 
entrevistas), cando 
as imaxes portan 
gran parte da 
mensaxe. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 

SLEB2.1. Fai 
presentacións breves 
e ensaiadas, seguindo 
un esquema lineal e 
estruturado, sobre 
aspectos concretos de 
temas do seu interese 
ou relacionados cos 
seus estudos, e 
responde a preguntas 
previsibles breves e 
sinxelas de oíntes 

SLEB2.1. Fai 
suficientemente 
presentacións breves 
e ensaiadas, 
seguindo un 
esquema lineal e 
estruturado, sobre 
aspectos concretos 
de temas do seu 
interese ou 
relacionados cos 
seus estudos, e 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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sobre o contido 
destas. 

responde a 
preguntas previsibles 
breves e sinxelas de 
oíntes sobre o 
contido destas. 

SLEB2.2. Participa en 
conversas informais 
breves e sinxelas, cara 
a cara ou por 
teléfono, ou por 
outros medios 
técnicos, nas que 
establece contacto 
social básico, 
intercambia 
información e expresa 
de xeito sinxelo 
opinións e puntos de 
vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e 
dá indicacións ou 
instrucións, ou discute 
os pasos que hai que 
seguir para realizar 
unha actividade 
conxunta, facéndose 
comprender aínda 
que a persoa 
interlocutora necesite 
que se repita ou 
repetir o dito. 

SLEB2.2. Participa 
bastante en 
conversas informais 
breves e sinxelas, 
cara a cara ou por 
teléfono, ou por 
outros medios 
técnicos, nas que 
establece contacto 
social básico, 
intercambia 
información e 
expresa de xeito 
sinxelo opinións e 
puntos de vista, fai 
invitacións e 
ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e 
dá indicacións ou 
instrucións, ou 
discute os pasos que 
hai que seguir para 
realizar unha 
actividade conxunta, 
facéndose 
comprender aínda 
que a persoa 
interlocutora 
necesite que se 
repita ou repetir o 
dito. 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

SLEB2.3. 
Desenvólvese coa 
debida corrección en 
xestións e 
transaccións cotiás, 
como son as viaxes, o 
aloxamento, o 
transporte, as 
compras e o lecer 
(horarios, datas, 
prezos, actividades, 
etc.), seguindo 
normas de cortesía 
básicas (saúdo e 
tratamento), 
facéndose 
comprender aínda 
que a persoa 
interlocutora necesite 
que se repita ou 

SLEB2.3. 
Desenvólvese no 
xeral coa debida 
corrección en 
xestións e 
transaccións cotiás, 
como son as viaxes, o 
aloxamento, o 
transporte, as 
compras e o lecer 
(horarios, datas, 
prezos, actividades, 
etc.), seguindo 
normas de cortesía 
básicas (saúdo e 
tratamento), 
facéndose 
comprender aínda 
que a persoa 
interlocutora 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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repetir o dito. necesite que se 
repita ou repetir o 
dito. 

SLEB2.4. 
Desenvólvese de xeito 
simple pero suficiente 
nunha conversa 
formal, nunha 
reunión ou nunha 
entrevista (por 
exemplo, para realizar 
un curso de verán), 
achegando 
información 
relevante, expresando 
de xeito sinxelo as 
súas ideas sobre 
temas habituais, 
dando a súa opinión 
sobre problemas 
prácticos cando se lle 
pregunta 
directamente, e 
reaccionando de 
forma simple ante 
comentarios, sempre 
que poida pedir que 
se lle repitan os 
puntos clave, se o 
necesita. 

SLEB2.4. 
Desenvólvese 
frecuentemente de 
xeito simple pero 
suficiente nunha 
conversa formal, 
nunha reunión ou 
nunha entrevista 
(por exemplo, para 
realizar un curso de 
verán), achegando 
información 
relevante, 
expresando de xeito 
sinxelo as súas ideas 
sobre temas 
habituais, dando a 
súa opinión sobre 
problemas prácticos 
cando se lle pregunta 
directamente, e 
reaccionando de 
forma simple ante 
comentarios, sempre 
que poida pedir que 
se lle repitan os 
puntos clave, se o 
necesita. 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

SLEB3.1. Capta o 
sentido xeral e algúns 
detalles importantes 
de textos xornalísticos 
breves, en calquera 
soporte e sobre temas 
xerais ou do seu 
interese e moi 
coñecidos, se os 
números, os nomes, 
as ilustracións e os 
títulos constitúen 
grande parte da 
mensaxe. 

SLEB3.1. Capta case 
sempre o sentido 
xeral e algúns 
detalles importantes 
de textos 
xornalísticos breves, 
en calquera soporte 
e sobre temas xerais 
ou do seu interese e 
moi coñecidos, se os 
números, os nomes, 
as ilustracións e os 
títulos constitúen 
grande parte da 
mensaxe. 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC  
CD  
 
 

SLEB3.2. Identifica, 
con axuda da imaxe, 
instrucións xerais 
breves e sinxelas de 
funcionamento e 
manexo de aparellos 
de uso cotián, así 
como instrucións 
claras para a 

SLEB3.2. Identifica 
suficientemente, 
con axuda da imaxe, 
instrucións xerais 
breves e sinxelas de 
funcionamento e 
manexo de aparellos 
de uso cotián, así 
como instrucións 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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realización de 
actividades e normas 
de seguridade básicas. 

claras para a 
realización de 
actividades e normas 
de seguridade 
básicas. 

SLEB3.3. Comprende 
correspondencia 
persoal sinxela, en 
calquera formato, na 
que se fala de si 
mesmo/a; se 
describen persoas, 
obxectos, lugares e 
actividades; se narran 
acontecementos 
presentes, pasados e 
futuros, e se expresan 
de xeito sinxelo 
sentimentos, desexos 
e opinións sobre 
temas xerais, 
coñecidos ou do seu 
interese. 

SLEB3.3. Comprende 
no xeral 
correspondencia 
persoal sinxela, en 
calquera formato, na 
que se fala de si 
mesmo/a; se 
describen persoas, 
obxectos, lugares e 
actividades; se 
narran 
acontecementos 
presentes, pasados e 
futuros, e se 
expresan de xeito 
sinxelo sentimentos, 
desexos e opinións 
sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu 
interese. 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

SLEB3.4. Entende o 
esencial de 
correspondencia 
formal na que se 
informa sobre asuntos 
do seu interese no 
contexto persoal ou 
educativo (por 
exemplo, sobre unha 
bolsa para realizar un 
curso de idiomas). 

SLEB3.4. Entende 
case sempre o 
esencial de 
correspondencia 
formal na que se 
informa sobre 
asuntos do seu 
interese no contexto 
persoal ou educativo 
(por exemplo, sobre 
unha bolsa para 
realizar un curso de 
idiomas). 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

SLEB3.5. Entende 
información 
específica esencial en 
páxinas web e outros 
materiais de 
referencia ou consulta 
claramente 
estruturados sobre 
temas relativos a 
asuntos do seu 
interese, sempre que 
poida reler as seccións 
difíciles. 

SLEB3.5. Entende 
minimamente 
información 
específica esencial 
en páxinas web e 
outros materiais de 
referencia ou 
consulta claramente 
estruturados sobre 
temas relativos a 
asuntos do seu 
interese, sempre que 
poida reler as 
seccións difíciles. 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

SLEB4.1. Escribe 
correspondencia 
persoal breve na que 

SLEB4.1. Escribe con 
suficiente corrección 
correspondencia 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 

CCL 
CAA 
CSC 
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se establece e mantén 
o contacto social (por 
exemplo, con 
amigos/as noutros 
países); se 
intercambia 
información; se 
describe en termos 
sinxelos sucesos 
importantes e 
experiencias persoais, 
de dan instrucións e 
se fan e aceptan 
ofrecementos e 
suxestións (por 
exemplo, cancelación, 
confirmación ou 
modificación dunha 
invitación ou duns 
plans) e se expresan 
opinións de xeito 
sinxelo. 

persoal breve na que 
se establece e 
mantén o contacto 
social (por exemplo, 
con amigos/as 
noutros países); se 
intercambia 
información; se 
describe en termos 
sinxelos sucesos 
importantes e 
experiencias 
persoais, de dan 
instrucións e se fan e 
aceptan 
ofrecementos e 
suxestións (por 
exemplo, 
cancelación, 
confirmación ou 
modificación dunha 
invitación ou duns 
plans) e se expresan 
opinións de xeito 
sinxelo. 

INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCEC 

SLEB4.2. Completa un 
cuestionario sinxelo 
con información 
persoal e relativa á 
súa formación, aos 
seus intereses ou ás 
súas afeccións (por 
exemplo, para 
subscribirse a unha 
publicación dixital). 

SLEB4.2. Completa 
minimamente un 
cuestionario sinxelo 
con información 
persoal e relativa á 
súa formación, aos 
seus intereses ou ás 
súas afeccións (por 
exemplo, para 
subscribirse a unha 
publicación dixital). 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB4.3. Escribe notas 
e mensaxes en 
diferentes soportes, 
nos que fai 
comentarios moi 
breves ou dá 
instrucións e 
indicacións 
relacionadas con 
actividades e 
situacións da vida 
cotiá e do seu 
interese, respectando 
as convencións e as 
normas de cortesía 
máis importantes. 

SLEB4.3. Escribe con 
suficiente corrección 
notas e mensaxes en 
diferentes soportes, 
nos que fai 
comentarios moi 
breves ou dá 
instrucións e 
indicacións 
relacionadas con 
actividades e 
situacións da vida 
cotiá e do seu 
interese, 
respectando as 
convencións e as 
normas de cortesía 
máis importantes. 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB4.4. Escribe 
correspondencia 

SLEB4.4. Escribe con 
suficiente corrección 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 

CCL 
CAA 
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formal básica e breve, 
dirixida a institucións 
públicas ou privadas 
ou entidades 
comerciais, 
fundamentalmente 
para solicitar 
información, 
respectando as 
convencións formais e 
as normas de cortesía 
básicas deste tipo de 
textos, cunha 
presentación limpa e 
ordenada. 

correspondencia 
formal básica e 
breve, dirixida a 
institucións públicas 
ou privadas ou 
entidades 
comerciais, 
fundamentalmente 
para solicitar 
información, 
respectando as 
convencións formais 
e as normas de 
cortesía básicas 
deste tipo de textos, 
cunha presentación 
limpa e ordenada. 

dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CSC 
CCEC 
CD 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

SLEB5.1. Produce 
léxico e estruturas 
básicas intelixibles no 
oral e na escrita, e 
trazos fonéticos que 
distinguen fonemas 
(nasalización, 
sonorización, etc.), e 
utiliza con eficacia 
comunicativa patróns 
básicos de ritmo, 
entoación e 
acentuación de 
palabras e frases. 

SLEB5.1. Produce 
frecuentemente 
léxico e estruturas 
básicas intelixibles 
no oral e na escrita, e 
trazos fonéticos que 
distinguen fonemas 
(nasalización, 
sonorización, etc.), e 
utiliza con eficacia 
comunicativa 
patróns básicos de 
ritmo, entoación e 
acentuación de 
palabras e frases. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 
 

SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente as 
convencións orais e 
escritas básicas 
propias da lingua 
estranxeira no 
desenvolvemento do 
proceso comunicativo 
oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas 
básicas de 
tratamento, etc.), e 
amosa respecto e 
interese polas 
diferenzas culturais 
que poidan existir. 

SLEB5.2. Utiliza case 
adecuadamente as 
convencións orais e 
escritas básicas 
propias da lingua 
estranxeira no 
desenvolvemento do 
proceso 
comunicativo oral e 
escrito (saúdos, 
despedidas, 
fórmulas básicas de 
tratamento, etc.), e 
amosa respecto e 
interese polas 
diferenzas culturais 
que poidan existir. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

SLEB5.3. Nas 
actividades de aula, 
pode explicar o 
proceso de produción 
de textos e de 
hipóteses de 

SLEB5.3. Nas 
actividades de aula, 
pode explicar 
normalmente o 
proceso de 
produción de textos 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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significados tomando 
en consideración os 
coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas. 

e de hipóteses de 
significados 
tomando en 
consideración os 
coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas. 

SLEB5.4. Participa en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensión de libros e 
películas, obras de 
teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias 
linguas e relacionados 
cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais, e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

SLEB5.4. Participa 
case sempre en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais 
multimedia, folletos, 
carteis, recensión de 
libros e películas, 
obras de teatro, etc.) 
nos que se utilizan 
varias linguas e 
relacionados cos 
elementos 
transversais, 
evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais, e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB5.5. Comprende 
e comunica o 
propósito solicitado 
na tarefa ou ligado a 
situacións de 
necesidade inmediata 
da aula (pedir ou dar 
información, 
agradecer, 
desculparse, solicitar 
algo, invitar, etc.) 
utilizando 
adecuadamente as 
estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico 
necesarios, propios do 
seu nivel escolar e 
traballados 
previamente. 

SLEB5.5. Comprende 
e comunica 
minimamente o 
propósito solicitado 
na tarefa ou ligado a 
situacións de 
necesidade 
inmediata da aula 
(pedir ou dar 
información, 
agradecer, 
desculparse, solicitar 
algo, invitar, etc.) 
utilizando 
adecuadamente as 
estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico 
necesarios, propios 
do seu nivel escolar e 
traballados 
previamente. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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4.2 No Bacharelato  

4.2.1 1º Bacharelato 

Os obxectivos, contidos e criterios serán os mesmos para primeira e segunda lingua. Na primeira lingua faremos máis fincapé nos contidos 

comunicativos no desenvolvemento das aulas 

Leitura extensiva: Gonzalez, Maria Teresa Maia, Poeta (às vezes)  

UNIDADE 0:  
RECOMEÇAR EM PORTUGUÊS 

SESSÕES: 10 METODOLOGIA: pré-atividades diagnósticas, Ouvir e repetir letras, Associar 
imagens, Ler palavras/ soletrar palavras, Preencher espaços, Fazer corresponder 
artigos e nomes, Escolher a opção correta  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-A língua portuguesa no mundo: a CPLP 
-O Instituto Camões 
-Breve sinopse de portugueses 
célebres da cultura e do desporto 
-Dados geográficos e históricos de 
Portugal 

-Países, nacionalidades, capitais e 
línguas 
-As cores 
-Os números 

-Os sons (foco distintivo entre os 
português e a(s) língua(s) materna(s)) 
-Acentos gráficos, acentuação e uso do 
hífen 
-Regras de translineação 
-Regras de pontuação  

-Enumerar os países lusófonos 
-Exprimir preferência face aos países 
lusófonos que gostariam de visitar 
-Descrever paisagens-tipo, fauna e flora 
de países lusófonos  
 

 

UNIDADE 1:  
MARCA GOLO 

SESSÕES: 15 METODOLOGIA: Audição/leitura de pequenos textos, Responder a perguntas 
referentes à audição, Associar imagens, Perguntar/ responder a perguntas, 
Elaborar um calendário de aniversário dos alunos da turma, Preencher espaços, 
Ordenar palavras para construir uma frase, Ligar informação diversa, Identificar o 
intruso, Completar quadros ou tabelas, Construir diálogos em pares  
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CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Cristiano Ronaldo 
-Desportos mais populares em 
Portugal 
-Alimentação saudável 
-Gastronomia portuguesa 
-Do peão aos videojogos 
-Dias feriados em Portugal: Dia da 
Restauração da Independência  

-Caraterização física e 
psicológica 
-Descrição pessoal e de terceiros 
-Desportos 
-Passatempos 
-O corpo e a saúde 
-Jogos tradicionais 
-Alimentos  
 

-Verbo SER e TER 
-O verbo GOSTAR DE e 
PREFERIR 
-Preposições e contrações 
-Pronomes interrogativos 
-Conjunções copulativas e 
adversativas 
-Nomes contáveis/ não 
contáveis 
-Formação de palavras 
-Substantivos que variam de 
género em PT/ES/GL 

-Dar e pedir informações sobre desportos e 
passatempos 
-Expressar preferência por passatempos e 
desportos  
-Expressar gostos e preferências por alimentos 
-Formar opinião acerca de hábitos alimentares 
-Simular visita a um restaurante 

 

UNIDADE 2:  
HORA DE LER 

SESSÕES: 17 METODOLOGIA: Ler um texto, Identificar o tema e assunto de um texto, 
Identificar informação essencial/ideias-chave, Citar corretamente do texto, 
Organizar informação dispersa, Identificar afirmações verdadeiras e falsas acerca 
de um texto/audição, Responder a perguntas de interpretação, Corrigir erros num 
texto, Auto- e heterocorreção de exercícios, Criar e escrever postais de Natal  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Das origens à língua portuguesa  
-A literatura portuguesa em dez 
minutos 
-Prosa: José Saramago 

-Espaço, mobiliário e material 
escolar 
-Terminologia literária: prosa, 
drama e poesia 

-Falsos amigos 
-Substantivos coletivos 
-Presente do Indicativo de 
verbos regulares e irregulares 

-Expressar preferência por disciplinas e outras 
atividades escolares 
-Dar opinião sobre a escola, a biblioteca e o clube 
de leitura 
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-O teatro português popular da Revista 
-Poesia: Sophia de Mello Breyner 
Andresen 
-Feriados em Portugal: Natal e Ano 
Novo 
 

-Os sentidos 
-Dias da semana, meses, 
estações do ano 
-As horas 
-O tempo meteorológico 
 

-Graus dos adjetivos 
-Pretérito Perfeito Simples de 
verbos regulares e irregulares 
-Pronomes determinantes 
indefinidos e quantificadores 
-Identificar polissemia e ironia 
 

-Perguntar e indicar os dias da semana  
-Perguntar e prestar informação horária 
-Utilizar corretamente a linguagem de sala de 
aula 
 

 

● Segundo trimestre 

UNIDADE 3:  
FAMÍLIA E AMIZADES SEMPRE 

SESSÕES: 12 METODOLOGIA: Fazer corresponder palavras sinónimas/antónimas, Realizar 
brainstorming de um campo lexical, Jogar pantomima, pictionary, ao enforcado e 
Quem é quem? etc.com o léxico trabalhado, Elaborar cartazes com o léxico 
aprendido, Elaborar pósteres com expressões/ formas de cortesia, Realizar e 
apresentar o resultado de trabalhos de pesquisa sobre dados gerais de países 
lusófonos, Realizar autoscopia mediante a gravação da sua produção oral  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Cantar as Janeiras 
-Hora do lanche 
-Jantares em família 
-Rotina diária 
-O Carnaval em Portugal e no Brasil 
 

-Graus de parentesco 
-Idades e datas de nascimento. 
Os signos do zodíaco 
-Profissões 
-Estados de ânimo e físicos 
-O tempo meteorológico 

-Determinantes possessivos 
-Diferença entre o verbo SER E 
ESTAR 
-Verbos reflexivos 
-O gerúndio 
-Falsos amigos 

-Identificar e indicar os graus de parentesco 
-Descrever a sua família 
-Dar e pedir informações sobre os familiares e 
amigos e as respetivas profissões 
-Descrever um familiar ou amigo 
-Fazer comparações 
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UNIDADE 4:  
HOJE É DIA DE COMPRAS 

SESSÕES: 12 METODOLOGIA: Criar a ementa para o bar da escola, Comparar os hábitos 
alimentares locais com os portugueses, Elaborar uma lista de falsos amigos para 
afixar na sala de aula e ir completando, Elaborar, em pares, cartazes com regras  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-O comércio tradicional 
-A cada região, os seus produtos: A 
cortiça 
-Feito em Portugal 
-A “mercearia” em extinção 
 

-Vestuário, calçado e acessórios 
-Formas, materiais e padrões 
 

-Presente do Indicativo dos 
verbos regulares 
-Advérbios e locuções 
adverbiais 
-Conjugação pronominal e 
respetiva colocação 
-O Imperativo 
-Falsos amigos 
-Regras de translineação  

-descrever e identificar peças de roupa 
-falar em formas, materiais e padrões 
-relatar processos de elaboração 

 

UNIDADE 5:  
UMA CASA PORTUGUESA COM 
CERTEZA 

SESSÕES: 10 METODOLOGIA: Elaborar convites; Desenhar a planta de uma casa mediante 
descrição do colega, Criar pastiche em cartolinas do léxico trabalhado, Traduzir 
uma receita simples, Resumir e legendar uma curta-metragem, Traduzir 
instruções de uso e avisos simples  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Os bairros de Lisboa 
-O fado 

-Habitação e divisões 
-O mobiliário e objetos 

-Presente do Indicativo dos 
verbos irregulares 

-Descrever a sua rotina diária 
-Trocar opiniões sobre a gastronomia lusófona 
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-Amália Rodrigues 
-Música portuguesa contemporânea  

domésticos 
-Caraterísticas dos bairros 
históricos nas cidades 
portugueses 
-Monumentos nacionais e o seu 
simbolismo 
 

-Locuções prepositivas de 
lugar 
-O verbo HAVER 
-Pronomes interrogativos e 
relativos 
-Verbos volitivos 
-Presente do Indicativo do 
verbo FICAR 
-Indicar quantidades 
-Diferença entre o verbo FICAR 
E ESTAR  

-Falar de hábitos alimentares 
-Estabelecer um diálogo simples no contexto de 
um serviço de restauração 
-Descrever a sua casa e localização 
 

 

● Terceiro trimestre 

UNIDADE 6: DE BRAGANÇA ATÉ 
LISBOA 
 

SESSÕES: 13 METODOLOGIA: Usar dicionários digitais e em suporte de papel, Decifrar 
adivinhas, Exercitar a pronúncia com trava-línguas e lengalengas, Responder a um 
formulário, Compreender expressões idiomáticas simples/coloquiais, Leitura 
dramática de diálogos, Planificar a escrita de um texto, Escrever textos simples, 
Elaborar pequenos resumos escritos  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Geografia de Portugal 
-Costumes/ Tradições regionais 
-Variações lexicais  
-Feriados em Portugal: 25 de Abril 

-Meios de transporte 
-Comércio e serviços  
-Direções/Percursos 
-O tempo meteorológico  

-Determinantes possessivos 
-Diferença entre o verbo SER E 
ESTAR 
-Verbos reflexivos 
-O gerúndio 

-Perguntar e dar informação sobre a localização 
de locais/percursos 
-Falar sobre serviços e comércio 
-Indicar/descrever o estado do tempo 
-Identificar cidades portuguesas e os 



 

 

IES A Sangriña 
Programación do Departamento de Portugués 2020-2021 

101 

-Falsos amigos  monumentos no mapa  

 

UNIDADE 7: CONTA-ME COMO FOI SESSÕES: 10 METODOLOGIA: Escrever uma pequena notícia imaginária, Criar uma banda 
desenhada, Escrever um correio eletrónico, Escrever textos simples, Elaborar 
pequenos resumos escritos 

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-O Festival da Canção 
-Provérbios 

-Apontamentos da História de 
Portugal  
 

-Pretérito Imperfeito 
-Conjunção temporal: agora; 
enquanto 
-Marcadores discursivos 
-Interjeições 
 

-Falar de ações em curso e simultâneas no 
passado 
-Falar de ações passadas 
-Exprimir opinião 
-Interpretar um texto literário 
-Identificar alguns recursos estilísticos  

 

UNIDADE 8: AO NATURAL 
 

SESSÕES: 10 METODOLOGIA: Elaborar e afixar uma lista do que devemos fazer para viver de 
uma forma mais ecológica, Escrever um postal de férias de verão  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Recolha de tampinhas 
-O campo na cidade: As quintas 
biológicas 
-Feriados: Dia de Portugal 
 

-Fauna e flora (cont.) 
-Separação do lixo e reciclagem 
-Poupar água 
 

-Verbos auxiliares temporais 
-Advérbios e expressões de 
tempo 
-Falsos amigos 
-Futuro Simples 
 

-Falar da atualidade 
-Exprimir preferência por paisagens e animais 
-Falar da preservação da natureza 
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4.2.1.1 Grao mínimo de consecución para superar a materia: 1º 
Bacharelato: Primeira Lingua Estranxeira I: Português 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo para 
superar a materia 

Procedementos e 
intrumentos de 
avaliación 

Competencias 
clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

PLEB1.1. Nas 
actividades de aula, 
reflexiona sobre o seu 
proceso de 
compresión, 
axustándoo e 
mellorándoo se é o 
caso, sacando 
conclusións sobre a 
actitude do falante e 
sobre o contido, 
baseándose na 
entoación e na 
velocidade da fala; 
deducindo intencións a 
partir do volume da voz 
do falante; facendo 
anticipacións do que 
segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e 
intuíndo o que non se 
comprende e o que non 
se coñece mediante os 
propios coñecementos 
e as propias 
experiencias. 

PLEB1.1. Nas 
actividades de aula, 
reflexiona 
suficientemente sobre 
o seu proceso de 
compresión, 
axustándoo e 
mellorándoo se é o 
caso, sacando 
conclusións sobre a 
actitude do falante e 
sobre o contido, 
baseándose na 
entoación e na 
velocidade da fala; 
deducindo intencións a 
partir do volume da voz 
do falante; facendo 
anticipacións do que 
segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e 
intuíndo o que non se 
comprende e o que non 
se coñece mediante os 
propios coñecementos 
e as propias 
experiencias. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB1.2. Comprende 
instrucións técnicas, 
dadas cara a cara ou 
por outros medios, 
relativas á realización 
de actividades e 
normas de seguridade 
no ámbito persoal (por 
exemplo, nunha 
instalación deportiva), 
público (por exemplo, 
nunha situación de 
emerxencia), educativo 
ou ocupacional (por 
exemplo, unha visita 
guiada a unha 
pinacoteca, ou sobre o 
uso de máquinas, 
dispositivos 
electrónicos ou 

PLEB1.2. Comprende 
case sempre 
instrucións técnicas, 
dadas cara a cara ou 
por outros medios, 
relativas á realización 
de actividades e 
normas de seguridade 
no ámbito persoal (por 
exemplo, nunha 
instalación deportiva), 
público (por exemplo, 
nunha situación de 
emerxencia), educativo 
ou ocupacional (por 
exemplo, unha visita 
guiada a unha 
pinacoteca, ou sobre o 
uso de máquinas, 
dispositivos 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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programas 
informáticos). 

electrónicos ou 
programas 
informáticos). 

PLEB 1.3. Comprende, 
nunha conversa formal 
na que participa, no 
ámbito educativo ou 
ocupacional, 
información detallada e 
puntos de vista e 
opinións sobre temas 
da súa especialidade e 
relativos a actividades e 
procedementos cotiáns 
e menos habituais, 
sempre que poida 
expor preguntas para 
comprobar que 
comprendeu o que o 
interlocutor quixo dicir 
e conseguir aclaracións 
sobre algúns detalles. 

PLEB 1.3. Comprende 
minimamente, nunha 
conversa formal na que 
participa, no ámbito 
educativo ou 
ocupacional, 
información detallada 
e puntos de vista e 
opinións sobre temas 
da súa especialidade e 
relativos a actividades 
e procedementos 
cotiáns e menos 
habituais, sempre que 
poida expor preguntas 
para comprobar que 
comprendeu o que o 
interlocutor quixo dicir 
e conseguir aclaracións 
sobre algúns detalles. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 
 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

PLEB1.4. Comprende as 
ideas principais e 
detalles relevantes 
dunha presentación, 
charla ou conferencia 
que verse sobre temas 
do seu interese ou da 
súa especialidade, 
sempre que o discurso 
estea articulado de 
maneira clara e en 
lingua estándar (por 
exemplo, unha 
presentación sobre a 
organización da 
universidade noutros 
países). 

PLEB1.4. Comprende 
minimamente as ideas 
principais e detalles 
relevantes dunha 
presentación, charla ou 
conferencia que verse 
sobre temas do seu 
interese ou da súa 
especialidade, sempre 
que o discurso estea 
articulado de maneira 
clara e en lingua 
estándar (por exemplo, 
unha presentación 
sobre a organización da 
universidade noutros 
países). 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

PLEB1.5. Comprende os 
puntos principais e 
detalles relevantes na 
maioría de programas 
de radio e televisión 
relativos a temas de 
interese persoal ou da 
súa especialidade (por 
exemplo, entrevistas, 
documentais, series e 
películas), cando se 
articulan de forma 
relativamente lenta e 
cunha pronuncia clara 
e estándar, e que 
traten temas coñecidos 

PLEB1.5. Comprende 
case todos os puntos 
principais e detalles 
relevantes na maioría 
de programas de radio 
e televisión relativos a 
temas de interese 
persoal ou da súa 
especialidade (por 
exemplo, entrevistas, 
documentais, series e 
películas), cando se 
articulan de forma 
relativamente lenta e 
cunha pronuncia clara 
e estándar, e que 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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ou do seu interese. traten temas coñecidos 
ou do seu interese. 

PLEB1.6. Identifica os 
puntos principais e 
detalles relevantes 
dunha conversa formal 
ou informal de certa 
duración entre dúas ou 
máis persoas 
interlocutoras, que se 
produce ao seu ao 
redor, sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e 
non se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

PLEB1.6. Identifica case 
sempre os puntos 
principais e detalles 
relevantes dunha 
conversa formal ou 
informal de certa 
duración entre dúas ou 
máis persoas 
interlocutoras, que se 
produce ao seu ao 
redor, sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e 
non se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB1.7. Identifica os 
puntos principais e 
detalles relevantes 
dunha conversa formal 
ou informal de certa 
duración entre dúas ou 
máis persoas 
interlocutoras, que se 
produce ao seu ao 
redor, sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e 
non se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

PLEB1.7. Identifica 
minimamente os 
puntos principais e 
detalles relevantes 
dunha conversa formal 
ou informal de certa 
duración entre dúas ou 
máis persoas 
interlocutoras, que se 
produce ao seu ao 
redor, sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e 
non se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB1.8. Comprende, 
nunha conversa 
informal ou nunha 
discusión na que 
participa, tanto de viva 
voz como por medios 
técnicos, información 
específica relevante 
sobre temas xerais ou 
do seu interese, e capta 
sentimentos como a 
sorpresa, o interese ou 
a indiferenza, sempre 
que as persoas 
interlocutoras eviten 
un uso moi idiomático 
da lingua e se non haxa 
interferencias 
acústicas. 

PLEB1.8. Comprende 
case sempre, nunha 
conversa informal ou 
nunha discusión na que 
participa, tanto de viva 
voz como por medios 
técnicos, información 
específica relevante 
sobre temas xerais ou 
do seu interese, e capta 
sentimentos como a 
sorpresa, o interese ou 
a indiferenza, sempre 
que as persoas 
interlocutoras eviten 
un uso moi idiomático 
da lingua e se non haxa 
interferencias 
acústicas. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB1.9. Entende, en 
transaccións e xestións 
cotiás e menos 

PLEB1.9. Entende 
bastante, en 
transaccións e xestións 

 CCL 
CAA 
CSC 
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habituais, a exposición 
dun problema ou a 
solicitude de 
información respecto 
desta (por exemplo, no 
caso dunha 
reclamación), sempre 
que poida pedir 
confirmación sobre 
algúns detalles. 

cotiás e menos 
habituais, a exposición 
dun problema ou a 
solicitude de 
información respecto 
desta (por exemplo, no 
caso dunha 
reclamación), sempre 
que poida pedir 
confirmación sobre 
algúns detalles. 

CCEC 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

PLEB2.1. Participa con 
eficacia en conversas 
informais cara a cara ou 
por teléfono, ou por 
outros medios 
técnicos, nas que 
describe con certo 
detalle feitos, 
experiencias, 
sentimentos e 
reaccións, soños, 
esperanzas e 
ambicións, e responde 
adecuadamente a 
sentimentos como a 
sorpresa, o interese ou 
a indiferenza; conta 
historias, así como o 
argumento de libros e 
películas, indicando as 
súas reaccións; ofrece e 
interésase por opinións 
persoais sobre temas 
do seu interese; fai 
comprensibles as súas 
opinións ou reaccións 
respecto das solucións 
posibles de problemas 
ou cuestións prácticas; 
expresa con 
amabilidade crenzas, 
acordos e desacordos, 
e explica e xustifica as 
súas opinións e os seus 
proxectos. 

PLEB2.1. Participa con 
eficacia suficiente en 
conversas informais 
cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros 
medios técnicos, nas 
que describe con certo 
detalle feitos, 
experiencias, 
sentimentos e 
reaccións, soños, 
esperanzas e 
ambicións, e responde 
adecuadamente a 
sentimentos como a 
sorpresa, o interese ou 
a indiferenza; conta 
historias, así como o 
argumento de libros e 
películas, indicando as 
súas reaccións; ofrece e 
interésase por opinións 
persoais sobre temas 
do seu interese; fai 
comprensibles as súas 
opinións ou reaccións 
respecto das solucións 
posibles de problemas 
ou cuestións prácticas; 
expresa con 
amabilidade crenzas, 
acordos e desacordos, 
e explica e xustifica as 
súas opinións e os seus 
proxectos. 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB.2.2. Desenvólvese 
con eficacia en 
transaccións e xestións 
que xorden mentres 
viaxa, organiza a viaxe 
ou trata coas 
autoridades, así como 
en situacións menos 
habituais en hoteis, 

PLEB.2.2. Desenvólvese 
con eficacia suficiente 
en transaccións e 
xestións que xorden 
mentres viaxa, organiza 
a viaxe ou trata coas 
autoridades, así como 
en situacións menos 
habituais en hoteis, 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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tendas, axencias de 
viaxes, centros de 
saúde, estudo ou 
traballo (por exemplo, 
para facer 
reclamacións), 
expondo os seus 
razoamentos e puntos 
de vista con claridade e 
seguindo as 
convencións 
socioculturais que 
demanda o contexto 
específico. 

tendas, axencias de 
viaxes, centros de 
saúde, estudo ou 
traballo (por exemplo, 
para facer 
reclamacións), 
expondo os seus 
razoamentos e puntos 
de vista con claridade e 
seguindo as 
convencións 
socioculturais que 
demanda o contexto 
específico. 

PLEB.2.3. Segue unha 
entrevista cun patrón 
estruturado de 
preguntas establecido 
con anterioridade, 
realizando preguntas 
complementarias ou 
respondendo a elas, 
sempre que se 
manteñan dentro 
ámbito predicible da 
interacción. 

PLEB.2.3. Segue no 
xeral unha entrevista 
cun patrón estruturado 
de preguntas 
establecido con 
anterioridade, 
realizando preguntas 
complementarias ou 
respondendo a elas, 
sempre que se 
manteñan dentro 
ámbito predicible da 
interacción. 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB.2.4. Compensa as 
carencias lingüísticas 
con certa naturalidade 
pedíndolle axuda ao 
seu interlocutor, e 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, como a 
paráfrase ou a 
explicación, e 
paralingüísticos. 

PLEB.2.4. Compensa 
frecuentemente as 
carencias lingüísticas 
con certa naturalidade 
pedíndolle axuda ao 
seu interlocutor, e 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, como a 
paráfrase ou a 
explicación, e 
paralingüísticos. 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB.2.5. Fai 
presentacións ben 
estruturadas e de certa 
duración sobre un tema 
educativo (por 
exemplo, o deseño dun 
aparello ou dispositivo, 
ou sobre unha obra 
artística ou literaria), 
coa suficiente claridade 
como para que se poida 
seguir sen dificultade a 
maior parte do tempo e 
cuxas ideas principais 
estean explicadas 
cunha razoable 
precisión, e responde a 

PLEB.2.5. Fai 
xeralmente 
presentacións ben 
estruturadas e de certa 
duración sobre un 
tema educativo (por 
exemplo, o deseño dun 
aparello ou dispositivo, 
ou sobre unha obra 
artística ou literaria), 
coa suficiente claridade 
como para que se poida 
seguir sen dificultade a 
maior parte do tempo e 
cuxas ideas principais 
estean explicadas 
cunha razoable 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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preguntas 
complementarias da 
audiencia formuladas 
con claridade e a 
velocidade normal. 

precisión, e responde a 
preguntas 
complementarias da 
audiencia formuladas 
con claridade e a 
velocidade normal. 

PLEB.2.6. Inicia, 
mantén e finaliza 
espontaneamente con 
certa seguridade 
conversas e discusións 
cara a cara sobre temas 
cotiáns de interese 
persoal ou pertinentes 
para a vida diaria, 
comunicándose cun 
repertorio lingüístico 
sinxelo, aínda que ás 
veces precise facer 
pausas para pensar o 
que quere dicir. 

PLEB.2.6. Inicia, 
mantén e finaliza case 
sempre 
espontaneamente con 
certa seguridade 
conversas e discusións 
cara a cara sobre temas 
cotiáns de interese 
persoal ou pertinentes 
para a vida diaria, 
comunicándose cun 
repertorio lingüístico 
sinxelo, aínda que ás 
veces precise facer 
pausas para pensar o 
que quere dicir. 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB.2.7. Toma parte 
adecuadamente, aínda 
que ás veces teña que 
pedir que lle repitan ou 
aclaren algunha 
dúbida, en conversas 
formais, entrevistas e 
reunións de carácter 
educativo ou 
ocupacional, 
intercambiando 
información relevante 
sobre aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
cotiáns e menos 
habituais nestes 
contextos, pedindo e 
dando instrucións ou 
solucións a problemas 
prácticos, expondo os 
seus puntos de vista 
con claridade, e 
xustificando con certo 
detalle e de maneira 
coherente as súas 
opinións, os seus plans 
e as súas suxestións 
sobre futuras 
actuacións. 

PLEB.2.7. Toma parte 
case sempre 
adecuadamente, aínda 
que ás veces teña que 
pedir que lle repitan ou 
aclaren algunha 
dúbida, en conversas 
formais, entrevistas e 
reunións de carácter 
educativo ou 
ocupacional, 
intercambiando 
información relevante 
sobre aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
cotiáns e menos 
habituais nestes 
contextos, pedindo e 
dando instrucións ou 
solucións a problemas 
prácticos, expondo os 
seus puntos de vista 
con claridade, e 
xustificando con certo 
detalle e de maneira 
coherente as súas 
opinións, os seus plans 
e as súas suxestións 
sobre futuras 
actuacións. 

 CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB.2.8. Coopera na 
interacción verificando 
a comprensión propia e 

PLEB.2.8. Coopera 
bastante na 
interacción verificando 

 CCL 
CAA 
CSC 
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das demais persoas, e 
cooperando 
activamente na 
realización das tarefas 
de comunicación. 

a comprensión propia e 
das demais persoas, e 
cooperando 
activamente na 
realización das tarefas 
de comunicación. 

CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

PLB3.1. Nas actividades 
de aula, explica como 
utiliza diferentes 
estratexias para 
comprender o texto, 
como a identificación 
da intención 
comunicativa, a 
anticipación da 
información a partir 
dos elementos textuais 
e non textuais, o uso do 
contexto, a aplicación 
de regras de formación 
de palabras para inferir 
significados ou o apoio 
na organización da 
información e no tipo 
de texto. 

PLB3.1. Nas actividades 
de aula, explica 
minimamente como 
utiliza diferentes 
estratexias para 
comprender o texto, 
como a identificación 
da intención 
comunicativa, a 
anticipación da 
información a partir 
dos elementos textuais 
e non textuais, o uso do 
contexto, a aplicación 
de regras de formación 
de palabras para inferir 
significados ou o apoio 
na organización da 
información e no tipo 
de texto. 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
 

PLEB3.2. Comprende o 
sentido xeral, os puntos 
principais e os detalles 
máis relevantes en 
noticias e artigos 
xornalísticos ben 
estruturados e de certa 
lonxitude, nos que se 
adoptan puntos de 
vista concretos sobre 
temas de actualidade 
ou do seu interese, 
redactados nunha 
variante estándar da 
lingua. 

PLEB3.2. Comprende 
case sempre o sentido 
xeral, os puntos 
principais e os detalles 
máis relevantes en 
noticias e artigos 
xornalísticos ben 
estruturados e de certa 
lonxitude, nos que se 
adoptan puntos de 
vista concretos sobre 
temas de actualidade 
ou do seu interese, 
redactados nunha 
variante estándar da 
lingua. 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CCEC 

PLEB3.3. Entende, en 
manuais, enciclopedias 
e libros de texto, en  
soporte tanto impreso 
como dixital, 
información concreta 
para a resolución de 
tarefas da clase ou 
traballos de 
investigación 
relacionados con temas 
da súa especialidade, 
así como información 

PLEB3.3. Entende 
minimamente, en 
manuais, enciclopedias 
e libros de texto, en  
soporte tanto impreso 
como dixital, 
información concreta 
para a resolución de 
tarefas da clase ou 
traballos de 
investigación 
relacionados con temas 
da súa especialidade, 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CCEC 
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concreta relacionada 
con cuestións prácticas 
ou con temas do seu 
interese educativo ou 
ocupacional, en 
páxinas web e outros 
textos informativos 
oficiais, institucionais, 
ou corporativos. 

así como información 
concreta relacionada 
con cuestións prácticas 
ou con temas do seu 
interese educativo ou 
ocupacional, en 
páxinas web e outros 
textos informativos 
oficiais, institucionais, 
ou corporativos. 

PLEB3.4. Comprende 
instrucións dunha certa 
extensión e 
complexidade dentro 
da súa área de interese 
ou da súa 
especialidade, sempre 
que poida volver ler as 
seccións difíciles (por 
exemplo, sobre cómo 
redactar un traballo 
educativo seguindo as 
convencións 
internacionais). 

PLEB3.4. Comprende 
suficientemente 
instrucións dunha certa 
extensión e 
complexidade dentro 
da súa área de interese 
ou da súa 
especialidade, sempre 
que poida volver ler as 
seccións difíciles (por 
exemplo, sobre cómo 
redactar un traballo 
educativo seguindo as 
convencións 
internacionais). 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
 

PLEB3.5. Comprende 
información relevante 
en correspondencia 
formal de institucións 
públicas ou entidades 
privadas como 
universidades, 
empresas ou 
compañías de servizos 
(por exemplo, carta de 
admisión a un curso). 

PLEB3.5. Comprende 
bastante información 
relevante en 
correspondencia 
formal de institucións 
públicas ou entidades 
privadas como 
universidades, 
empresas ou 
compañías de servizos 
(por exemplo, carta de 
admisión a un curso). 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CSC 
CCEC 

PLEB3.6. Entende 
detalles relevantes e 
implicacións de 
anuncios e material de 
carácter publicitario 
sobre asuntos do seu 
interese persoal e 
educativo (por 
exemplo, folletos, 
prospectos, programas 
de estudos 
universitarios). 

PLEB3.6. Entende no 
xeral detalles 
relevantes e 
implicacións de 
anuncios e material de 
carácter publicitario 
sobre asuntos do seu 
interese persoal e 
educativo (por 
exemplo, folletos, 
prospectos, programas 
de estudos 
universitarios). 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CSC 
CCEC 

PLEB3.7. Segue sen 
dificultade a liña 
argumental de historias 
de ficción e de novelas 
curtas claramente 
estruturadas, de 

PLEB3.7. Segue case 
sen dificultade a liña 
argumental de historias 
de ficción e de novelas 
curtas claramente 
estruturadas, de 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CSC 
CCEC 
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linguaxe sinxela e 
directa, nunha 
variedade estándar da 
lingua, e comprende o 
carácter dos 
personaxes e as súas 
relacións, cando uns e 
outras están descritos 
claramente e co 
suficiente detalle. 

linguaxe sinxela e 
directa, nunha 
variedade estándar da 
lingua, e comprende o 
carácter dos 
personaxes e as súas 
relacións, cando uns e 
outras están descritos 
claramente e co 
suficiente detalle. 

PLEB3.8. Comprende 
correspondencia 
persoal en calquera 
soporte, e mensaxes en 
foros e blogs, nas que 
se transmiten 
información e ideas, se 
pregunta sobre 
problemas e se 
explican con razoable 
precisión, e se 
describen de maneira 
clara e detallada, 
experiencias, 
sentimentos,reaccións, 
feitos, plans e aspectos 
tanto abstractos como 
concretos de temas do 
seu interese. 

PLEB3.8. Comprende 
minimamente 
correspondencia 
persoal en calquera 
soporte, e mensaxes en 
foros e blogs, nas que 
se transmiten 
información e ideas, se 
pregunta sobre 
problemas e se 
explican con razoable 
precisión, e se 
describen de maneira 
clara e detallada, 
experiencias, 
sentimentos,reaccións, 
feitos, plans e aspectos 
tanto abstractos como 
concretos de temas do 
seu interese. 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CSC 
CCEC 
CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

PLEB4.1. Escribe, en 
calquera soporte, 
informes breves nos 
que dá información 
pertinente sobre un 
tema educativo, 
ocupacional, ou menos 
habitual (por exemplo, 
un problema xurdido 
durante unha viaxe), 
describindo co detalle 
suficiente situacións, 
persoas, obxectos e 
lugares; narrando 
acontecementos nunha 
secuencia coherente; 
explicando os motivos 
de certas accións, e 
ofrecendo opinións e 
suxestións breves e 
xustificadas sobre o 
asunto e sobre futuras 
liñas de actuación. 

PLEB4.1. Escribe 
suficientemente, en 
calquera soporte, 
informes breves nos 
que dá información 
pertinente sobre un 
tema educativo, 
ocupacional, ou menos 
habitual (por exemplo, 
un problema xurdido 
durante unha viaxe), 
describindo co detalle 
suficiente situacións, 
persoas, obxectos e 
lugares; narrando 
acontecementos 
nunha secuencia 
coherente; explicando 
os motivos de certas 
accións, e ofrecendo 
opinións e suxestións 
breves e xustificadas 
sobre o asunto e sobre 
futuras liñas de 
actuación. 

PROCEDEMENTOS 
Producións 
escritas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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PLEB4.2. Nas tarefas de 
expresión escrita, 
produce habitualmente 
textos coherentes, con 
cohesión e adecuados 
aos fins funcionais, con 
razoable corrección 
tanto ortográfica como 
de puntuación, na orde 
das palabras e na 
presentación do escrito 
(marxes, espazos de 
interliña, uso de 
maiúsculas e 
minúsculas, etc.). 

PLEB4.2. Nas tarefas de 
expresión escrita, 
produce case 
habitualmente textos 
coherentes, con 
cohesión e adecuados 
aos fins funcionais, con 
razoable corrección 
tanto ortográfica como 
de puntuación, na orde 
das palabras e na 
presentación do escrito 
(marxes, espazos de 
interliña, uso de 
maiúsculas e 
minúsculas, etc.). 

PROCEDEMENTOS 
Producións 
escritas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB4.3. Completa un 
cuestionario detallado 
con información 
persoal, educativa ou 
laboral (por exemplo, 
para tomar parte nun 
concurso internacional, 
ou para solicitar unhas 
prácticas en empresas). 

PLEB4.3. Completa 
minimamente un 
cuestionario detallado 
con información 
persoal, educativa ou 
laboral (por exemplo, 
para tomar parte nun 
concurso internacional, 
ou para solicitar unhas 
prácticas en empresas). 

PROCEDEMENTOS 
Producións 
escritas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB4.4. Escribe, nun 
formato convencional e 
en calquera soporte, un 
currículo detallando e 
ampliando a 
información que 
considera relevante en 
relación co propósito e 
o destinatario 
específicos. 

PLEB4.4. Escribe 
minimamente, nun 
formato convencional e 
en calquera soporte, un 
currículo detallando e 
ampliando a 
información que 
considera relevante en 
relación co propósito e 
o destinatario 
específicos. 

PROCEDEMENTOS 
Producións 
escritas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB4.5. Toma notas, 
facendo unha lista dos 
aspectos importantes, 
durante unha 
conferencia sinxela, e 
redacta un breve 
resumo coa 
información esencial, 
sempre que o tema 
sexa coñecido e o 
discurso se formule 
dun modo sinxelo e se 
articule con claridade. 

PLEB4.5. Toma notas 
suficientemente, 
facendo unha lista dos 
aspectos importantes, 
durante unha 
conferencia sinxela, e 
redacta un breve 
resumo coa 
información esencial, 
sempre que o tema 
sexa coñecido e o 
discurso se formule 
dun modo sinxelo e se 
articule con claridade. 

PROCEDEMENTOS 
Producións 
escritas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB4.6. Escribe notas, 
anuncios, mensaxes 
que transmite e solicita 
información relevante 
e opinións sobre 

PLEB4.6. Escribe 
minimamente notas, 
anuncios, mensaxes 
que transmite e solicita 
información relevante 

 CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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aspectos persoais, 
educativos u 
ocupacionais, 
respectando as 
convencións e as 
normas de cortesía. 

e opinións sobre 
aspectos persoais, 
educativos u 
ocupacionais, 
respectando as 
convencións e as 
normas de cortesía. 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa en 
foros e blogs nos que 
transmite información 
e ideas sobre temas 
abstractos e concretos, 
comproba información 
e pregunta sobre 
problemas e explícaos 
con razoable precisión, 
e describe, de maneira 
detallada, experiencias, 
sentimentos, 
reaccións, feitos, plans 
e unha serie de temas 
concretos relacionados 
cos seus intereses ou a 
súa especialidade. 

PLEB4.7. Escribe 
autonomamente 
correspondencia 
persoal e participa en 
foros e blogs nos que 
transmite información 
e ideas sobre temas 
abstractos e concretos, 
comproba información 
e pregunta sobre 
problemas e explícaos 
con razoable precisión, 
e describe, de maneira 
detallada, experiencias, 
sentimentos, 
reaccións, feitos, plans 
e unha serie de temas 
concretos relacionados 
cos seus intereses ou a 
súa especialidade. 

PROCEDEMENTOS 
Producións 
escritas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB4.8. Escribe, en 
calquera soporte, 
cartas formais dirixidas 
a institucións públicas 
ou privadas e a 
empresas, nas que dá e 
solicita información 
relevante, e expresa 
puntos de vista 
pertinentes sobre a 
situación obxecto da 
correspondencia, no 
ámbito público, 
educativo ou laboral, 
respectando as 
convencións formais e 
de cortesía propias 
deste tipo de textos. 

PLEB4.8. Escribe 
suficientemente, en 
calquera soporte, 
cartas formais dirixidas 
a institucións públicas 
ou privadas e a 
empresas, nas que dá e 
solicita información 
relevante, e expresa 
puntos de vista 
pertinentes sobre a 
situación obxecto da 
correspondencia, no 
ámbito público, 
educativo ou laboral, 
respectando as 
convencións formais e 
de cortesía propias 
deste tipo de textos. 

PROCEDEMENTOS 
Producións 
escritas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

PLEB5.1. Desenvólvese 
na maioría das 
actividades de aula 
facendo un uso 
espontáneo da lingua 
estranxeira; reflexiona 
sobre o propio proceso 
de adquisición da 
lingua e transfire á 

PLEB5.1. Desenvólvese 
case na maioría das 
actividades de aula 
facendo un uso 
espontáneo da lingua 
estranxeira; reflexiona 
sobre o propio proceso 
de adquisición da 
lingua e transfire á 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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lingua estranxeira 
coñecementos e 
estratexias de 
comunicación 
adquiridas noutras 
linguas. 

lingua estranxeira 
coñecementos e 
estratexias de 
comunicación 
adquiridas noutras 
linguas. 

PLEB5.2. Utiliza as 
normas ortográficas 
sen erros moi 
significativos e para 
estruturar o texto, 
ordenar as ideas e 
xerarquizalas en 
principais e 
secundarias, e utiliza o 
corrector informático 
para detectar e corrixir 
erros tipográficos e 
ortográficos. 

PLEB5.2. Utiliza 
minimamente as 
normas ortográficas 
sen erros moi 
significativos e para 
estruturar o texto, 
ordenar as ideas e 
xerarquizalas en 
principais e 
secundarias, e utiliza o 
corrector informático 
para detectar e corrixir 
erros tipográficos e 
ortográficos. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

PLEB5.3. Utiliza a lingua 
estranxeira como 
instrumento de acceso 
á información 
procedente de diversas 
fontes (biblioteca, 
internet, etc.) e como 
ferramenta de 
aprendizaxe de 
contidos diversos, e, 
durante as actividades 
de aula, en situacións 
de comunicación reais 
ou simuladas, como 
medio de 
comunicación e 
entendemento entre 
persoas de 
procedencias, linguas e 
culturas distintas, 
evitando calquera tipo 
de discriminación e de 
estereotipos 
lingüísticos e culturais. 

PLEB5.3. Utiliza 
bastante a lingua 
estranxeira como 
instrumento de acceso 
á información 
procedente de diversas 
fontes (biblioteca, 
internet, etc.) e como 
ferramenta de 
aprendizaxe de 
contidos diversos, e, 
durante as actividades 
de aula, en situacións 
de comunicación reais 
ou simuladas, como 
medio de 
comunicación e 
entendemento entre 
persoas de 
procedencias, linguas e 
culturas distintas, 
evitando calquera tipo 
de discriminación e de 
estereotipos 
lingüísticos e culturais. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB5.4. Explica 
valores e 
comportamentos 
propios dunha cultura a 
membros de outra 
diferente, consciente 
da importancia desta 
actividade de 
mediación 
intercultural. 

PLEB5.4. Explica 
minimamente valores 
e comportamentos 
propios dunha cultura a 
membros de outra 
diferente, consciente 
da importancia desta 
actividade de 
mediación 
intercultural. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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PLEB5.5. Coñece algúns 
aspectos significativos 
históricos xeográficos e 
de produción cultural 
dos países onde se fala 
a lingua estranxeira, 
obtendo a información 
por diferenintes 
medios, entre eles a 
biblioteca, internet e 
outras tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

PLEB5.5. Coñece  
minimamente algúns 
aspectos significativos 
históricos xeográficos e 
de produción cultural 
dos países onde se fala 
a lingua estranxeira, 
obtendo a información 
por diferenintes 
medios, entre eles a 
biblioteca, internet e 
outras tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CSC 
CCEC 

PLEB5.6. Produce 
textos orais e escritos 
en diferentes soportes 
suficientemente 
cohesivos, coherentes 
e adecuados ao 
propósito 
comunicativo. 

PLEB5.6. Produce 
bastantes textos orais 
e escritos en diferentes 
soportes 
suficientemente 
cohesivos, coherentes 
e adecuados ao 
propósito 
comunicativo. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB5.7. Exprésase 
oralmente e por 
escrito, en diferentes 
soportes, con certa 
densidade léxica, 
evitando repeticións 
innecesarias co uso de 
sinónimos e palabras 
de significado próximo, 
e recoñece un léxico 
máis especializado se 
conta con apoio visual 
ou contextual. 

PLEB5.7. Exprésase de 
maneira suficiente 
oralmente e por 
escrito, en diferentes 
soportes, con certa 
densidade léxica, 
evitando repeticións 
innecesarias co uso de 
sinónimos e palabras 
de significado próximo, 
e recoñece un léxico 
máis especializado se 
conta con apoio visual 
ou contextual. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB5.8. Realiza 
actividades de 
mediación lingüística 
(reformula o sentido 
dun texto, oral ou 
escrito para facelo 
comprensible a persoas 
interlocutoras que 
descoñecen a lingua en 
que se produce, escribe 
o resumo dun debate 
oral ou un artigo lido 
noutra lingua, fai unha 
exposición oral a partir 
de notas, cambia de 
modalidade semiótica, 
como do texto ao 
esquema, etc.). 

PLEB5.8. Realiza 
minimamente 
actividades de 
mediación lingüística 
(reformula o sentido 
dun texto, oral ou 
escrito para facelo 
comprensible a persoas 
interlocutoras que 
descoñecen a lingua en 
que se produce, escribe 
o resumo dun debate 
oral ou un artigo lido 
noutra lingua, fai unha 
exposición oral a partir 
de notas, cambia de 
modalidade semiótica, 
como do texto ao 
esquema, etc.). 

 CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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4.2.1.2 Grao mínimo de consecución para superar a materia: 1º 
Bacharelato: Segunda Lingua Estranxeira II: Português 

 

PLEB5.9. Participa en 
proxectos (elaboración 
de materiais 
multimedia, folletos, 
carteis, recensión de 
libros e películas, obras 
de teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias 
linguas e relacionados 
cos elementos 
transversais, evita 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais, e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

PLEB5.9. Participa 
minimamente en 
proxectos (elaboración 
de materiais 
multimedia, folletos, 
carteis, recensión de 
libros e películas, obras 
de teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias 
linguas e relacionados 
cos elementos 
transversais, evita 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais, e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

 CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo para 
superar a materia 

Procedementos e 
intrumentos de 
avaliación 

Competencia
s clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

SLEB1.1. Nas actividades 
de aula, persevera no 
seu proceso de 
comprensión, 
axustándoo ás 
necesidades da tarefa 
(de comprensión global, 
selectiva ou detallada) e 
mellorándoo, de ser o 
caso, facendo 
anticipacións do que 
segue (palabra, frase, 
resposta, etc.) e 
inferindo o que non se 
comprende e o que non 
se coñece mediante os 
propios coñecementos e 
as experiencias doutras 
linguas. 

SLEB1.1. Nas actividades 
de aula, case sempre 
persevera no seu 
proceso de 
comprensión, 
axustándoo ás 
necesidades da tarefa 
(de comprensión global, 
selectiva ou detallada) e 
mellorándoo, de ser o 
caso, facendo 
anticipacións do que 
segue (palabra, frase, 
resposta, etc.) e 
inferindo o que non se 
comprende e o que non 
se coñece mediante os 
propios coñecementos e 
as experiencias doutras 
linguas. 

PROCEDEMENTO
S Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

SLEB1.2. Capta os puntos 
principais e os detalles 
salientables de 
mensaxes, gravadas ou 
de viva voz, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 

SLEB1.2. Capta 
minimamente os puntos 
principais e os detalles 
salientables de 
mensaxes, gravadas ou 
de viva voz, que 
conteñan instrucións, 

PROCEDEMENTO
S Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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información claramente 
estruturada, sempre que 
poida volver escoitar o 
dito ou pedir 
confirmación. 

indicacións ou outra 
información claramente 
estruturada, sempre que 
poida volver escoitar o 
dito ou pedir 
confirmación. 

SLEB1.3. Comprende, 
nunha conversa formal 
ou entrevista na que 
participa, información 
relevante de carácter 
habitual e predicible 
sobre asuntos prácticos 
no ámbito educativo 
(datos persoais, 
intereses, preferencias, 
e gustos e proxectos 
persoais e educativos, 
coñecemento ou 
descoñecemento, 
acordo e desacordo, 
etc.), sempre que poida 
pedir que se lle repita ou 
que se reformule, aclare 
ou elabore algo do que 
se lle dixo. 

SLEB1.3. Comprende no 
xeral, nunha conversa 
formal ou entrevista na 
que participa, 
información relevante 
de carácter habitual e 
predicible sobre asuntos 
prácticos no ámbito 
educativo (datos 
persoais, intereses, 
preferencias, e gustos e 
proxectos persoais e 
educativos, 
coñecemento ou 
descoñecemento, 
acordo e desacordo, 
etc.), sempre que poida 
pedir que se lle repita ou 
que se reformule, aclare 
ou elabore algo do que 
se lle dixo. 

PROCEDEMENTO
S Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 
 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

SLEB1.4. Entende o que 
se di en transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (por 
exemplo, en bancos, 
tendas, hoteis, 
restaurantes, 
transportes ou centros 
docentes), e os puntos 
principais e a 
información relevante 
cando se lle fala 
directamente en 
situacións menos 
habituais, pero 
predicibles (por 
exemplo, a perda dun 
obxecto), sempre que 
poida volver escoitar o 
dito. 

SLEB1.4. Entende 
minimamente o que se 
di en transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (por 
exemplo, en bancos, 
tendas, hoteis, 
restaurantes, 
transportes ou centros 
docentes), e os puntos 
principais e a 
información relevante 
cando se lle fala 
directamente en 
situacións menos 
habituais, pero 
predicibles (por 
exemplo, a perda dun 
obxecto), sempre que 
poida volver escoitar o 
dito. 

PROCEDEMENTO
S Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

SLEB1.5. Comprende, 
nunha conversa informal 
na que participa, 
opinións xustificadas e 
claramente articuladas a 
unha velocidade lenta ou 
media, sobre diversos 
asuntos cotiáns ou de 

SLEB1.5. Comprende 
suficientemente, nunha 
conversa informal na 
que participa, opinións 
xustificadas e 
claramente articuladas a 
unha velocidade lenta ou 
media, sobre diversos 

PROCEDEMENTO
S Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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interese persoal, así 
como a expresión de 
sentimentos sobre 
aspectos concretos de 
temas habituais ou de 
actualidade, e se a 
persoa interlocutora 
está disposta a repetir 
ou reformular o dito. 

asuntos cotiáns ou de 
interese persoal, así 
como a expresión de 
sentimentos sobre 
aspectos concretos de 
temas habituais ou de 
actualidade, e se a 
persoa interlocutora 
está disposta a repetir 
ou reformular o dito. 

SLEB1.6. Identifica os 
aspectos máis 
importantes en 
presentacións sobre 
temas coñecidos ou do 
seu interese nos ámbitos 
persoal e educativo; e de 
programas informativos, 
documentais, 
entrevistas en televisión, 
anuncios publicitarios e 
programas de 
entretemento, cando o 
discurso está ben 
estruturado e articulado 
con claridade nunha 
variedade estándar da 
lingua, e con apoio da 
imaxe. 

SLEB1.6. Identifica case 
sempre os aspectos máis 
importantes en 
presentacións sobre 
temas coñecidos ou do 
seu interese nos ámbitos 
persoal e educativo; e de 
programas informativos, 
documentais, 
entrevistas en televisión, 
anuncios publicitarios e 
programas de 
entretemento, cando o 
discurso está ben 
estruturado e articulado 
con claridade nunha 
variedade estándar da 
lingua, e con apoio da 
imaxe. 

PROCEDEMENTO
S Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 

SLEB2.1. Fai 
presentacións ensaiadas 
previamente, breves e 
con apoio visual, sobre 
aspectos concretos de 
temas educativos 
sinxelos do seu interese, 
organizando a 
información básica nun 
esquema coherente e 
ampliándoa con algúns 
exemplos, e 
respondendo a 
preguntas sinxelas de 
oíntes sobre o tema 
tratado. 

SLEB2.1. Fai 
minimamente 
presentacións ensaiadas 
previamente, breves e 
con apoio visual, sobre 
aspectos concretos de 
temas educativos 
sinxelos do seu interese, 
organizando a 
información básica nun 
esquema coherente e 
ampliándoa con algúns 
exemplos, e 
respondendo a 
preguntas sinxelas de 
oíntes sobre o tema 
tratado. 

PROCEDEMENTO
S Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB2.2. Toma parte en 
conversas formais ou 
entrevistas de carácter 
educativo ou 
ocupacional, sobre 
temas moi habituais 
nestes contextos, 
intercambiando 
información relevante 

SLEB2.2. Toma case 
sempre parte en 
conversas formais ou 
entrevistas de carácter 
educativo ou 
ocupacional, sobre 
temas moi habituais 
nestes contextos, 
intercambiando 

PROCEDEMENTO
S Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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sobre feitos concretos, 
pedindo instrucións ou 
solucións a problemas 
prácticos, suscitando de 
xeito sinxelo e con 
claridade os seus puntos 
de vista, e xustificando 
brevemente as súas 
accións, opinións e 
plans. 

información relevante 
sobre feitos concretos, 
pedindo instrucións ou 
solucións a problemas 
prácticos, suscitando de 
xeito sinxelo e con 
claridade os seus puntos 
de vista, e xustificando 
brevemente as súas 
accións, opinións e 
plans. 

SLEB2.3. Desenvólvese 
coa suficiente eficacia en 
situacións cotiás e 
menos habituais pero 
predicibles que poden 
xurdir durante unha 
viaxe ou estadía noutros 
países por motivos 
persoais ou educativos 
(transporte, 
aloxamento, comidas, 
compras, estudos, 
relacións coas 
autoridades, saúde ou 
lecer), e utiliza 
estratexias de 
comunicación 
lingüísticas (uso de 
exemplos e palabras de 
significado próximo) e 
xestos apropiados. 

SLEB2.3. Desenvólvese 
case coa suficiente 
eficacia en situacións 
cotiás e menos habituais 
pero predicibles que 
poden xurdir durante 
unha viaxe ou estadía 
noutros países por 
motivos persoais ou 
educativos (transporte, 
aloxamento, comidas, 
compras, estudos, 
relacións coas 
autoridades, saúde ou 
lecer), e utiliza 
estratexias de 
comunicación 
lingüísticas (uso de 
exemplos e palabras de 
significado próximo) e 
xestos apropiados. 

PROCEDEMENTO
S Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

SLEB2.4. Participa en 
conversas informais, 
cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros 
medios técnicos, sobre 
asuntos cotiáns, nas que 
intercambia información 
e se expresan e 
xustifican opinións 
brevemente; narra e 
describe feitos sinxelos 
ocorridos no pasado ou 
expresa brevemente 
plans de futuro; fai 
suxestións; pide e dá 
indicacións ou 
instrucións; expresa e 
xustifica sentimentos de 
xeito sinxelo, e describe 
con certo detalle 
aspectos concretos de 
temas de actualidade 
moi coñecidos ou de 
interese persoal ou 

SLEB2.4. Participa 
suficientemente en 
conversas informais, 
cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros 
medios técnicos, sobre 
asuntos cotiáns, nas que 
intercambia información 
e se expresan e 
xustifican opinións 
brevemente; narra e 
describe feitos sinxelos 
ocorridos no pasado ou 
expresa brevemente 
plans de futuro; fai 
suxestións; pide e dá 
indicacións ou 
instrucións; expresa e 
xustifica sentimentos de 
xeito sinxelo, e describe 
con certo detalle 
aspectos concretos de 
temas de actualidade 
moi coñecidos ou de 

PROCEDEMENTO
S Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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educativo. interese persoal ou 
educativo. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

SLEB3.1. Identifica a 
información máis 
importante en textos 
xornalísticos do xénero 
informativo, en calquera 
soporte, breves e ben 
estruturados e que 
traten temas xerais e 
coñecidos ou traballados 
previamente, e capta as 
ideas principais de 
artigos divulgativos 
sinxelos, cunha linguaxe 
moi clara e un uso moi 
limitado de tecnicismos, 
sobre temas do seu 
interese. 

SLEB3.1. Identifica 
minimamente a 
información máis 
importante en textos 
xornalísticos do xénero 
informativo, en calquera 
soporte, breves e ben 
estruturados e que 
traten temas xerais e 
coñecidos ou traballados 
previamente, e capta as 
ideas principais de 
artigos divulgativos 
sinxelos, cunha linguaxe 
moi clara e un uso moi 
limitado de tecnicismos, 
sobre temas do seu 
interese. 

PROCEDEMENTO
S Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC  
CD  
 
 

SLEB3.2. Entende o 
sentido xeral e os puntos 
principais de anuncios e 
comunicacións sinxelos 
de carácter público, 
institucional ou 
corporativo, que 
conteñan instrucións e 
indicacións de carácter 
previsible, claramente 
estruturados, 
relacionados con 
asuntos do seu interese 
persoal ou educativo 
(por exemplo, sobre 
cursos, prácticas ou 
becas). 

SLEB3.2. Entende case 
sempre o sentido xeral e 
os puntos principais de 
anuncios e 
comunicacións sinxelos 
de carácter público, 
institucional ou 
corporativo, que 
conteñan instrucións e 
indicacións de carácter 
previsible, claramente 
estruturados, 
relacionados con 
asuntos do seu interese 
persoal ou educativo 
(por exemplo, sobre 
cursos, prácticas ou 
becas). 

PROCEDEMENTO
S Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB3.3. Identifica a 
información máis 
importante en 
instrucións sobre o uso 
de aparellos ou de 
programas informáticos 
de uso habitual, e sobre 
a realización de 
actividades e normas de 
seguridade ou de 
convivencia no ámbito 
público e educativo. 

SLEB3.3. Identifica 
minimamente a 
información máis 
importante en 
instrucións sobre o uso 
de aparellos ou de 
programas informáticos 
de uso habitual, e sobre 
a realización de 
actividades e normas de 
seguridade ou de 
convivencia no ámbito 
público e educativo. 

PROCEDEMENTO
S Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB3.4. Identifica en 
lecturas adaptadas as 
liñas xerais do 
argumento, o carácter 

SLEB3.4. Identifica 
suficientemente en 
lecturas adaptadas as 
liñas xerais do 

PROCEDEMENTO
S Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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dos personaxes e as 
características do lugar e 
o tempo en que se 
desenvolven. 

argumento, o carácter 
dos personaxes e as 
características do lugar e 
o tempo en que se 
desenvolven. 

Proba obxectiva CD 

SLEB3.5. Comprende 
correspondencia 
persoal, breve e sinxela, 
en calquera soporte 
incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se 
describen e narran feitos 
e experiencias, 
impresións e 
sentimentos, e se 
intercambian 
información e opinións 
sobre aspectos 
concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

SLEB3.5. Comprende 
minimamente 
correspondencia 
persoal, breve e sinxela, 
en calquera soporte 
incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se 
describen e narran feitos 
e experiencias, 
impresións e 
sentimentos, e se 
intercambian 
información e opinións 
sobre aspectos 
concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

PROCEDEMENTO
S Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB3.6. Entende o 
esencial de 
correspondencia formal 
institucional ou 
comercial sobre asuntos 
que poden xurdir, por 
exemplo, mentres 
organiza ou realiza unha 
viaxe ao estranxeiro 
(concesión dunha bolsa, 
confirmación dun 
pedimento, reserva dun 
hotel, etc.). 

SLEB3.6. Entende 
basicamente o esencial 
de correspondencia 
formal institucional ou 
comercial sobre asuntos 
que poden xurdir, por 
exemplo, mentres 
organiza ou realiza unha 
viaxe ao estranxeiro 
(concesión dunha bolsa, 
confirmación dun 
pedimento, reserva dun 
hotel, etc.). 

PROCEDEMENTO
S Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB3.7. Entende 
información específica 
relevante en páxinas 
web e outros materiais 
de referencia ou 
consulta (glosarios, 
dicionarios, 
enciclopedias e revistas) 
claramente 
estruturados, que 
conteñan mapas, 
fotografías, imaxes, 
vídeos ou animacións 
que axuden á 
comprensión sobre 
temas relativos a 
materias educativas ou 
asuntos relacionados 
coa súa especialidade ou 
cos seus intereses. 

SLEB3.7. Entende 
minimamente 
información específica 
relevante en páxinas 
web e outros materiais 
de referencia ou 
consulta (glosarios, 
dicionarios, 
enciclopedias e revistas) 
claramente 
estruturados, que 
conteñan mapas, 
fotografías, imaxes, 
vídeos ou animacións 
que axuden á 
comprensión sobre 
temas relativos a 
materias educativas ou 
asuntos relacionados 
coa súa especialidade ou 
cos seus intereses. 

PROCEDEMENTO
S Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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Bloque 4. Produción de textos escritos 

SLEB4.1. Escribe 
correspondencia 
persoal, en calquera 
formato, nafreque 
describe experiencias e 
sentimentos; narra, de 
forma lineal, actividades 
e experiencias presentes 
e pasadas; e intercambia 
información e opinións 
sobre temas concretos 
nas súas áreas de 
interese persoal ou 
educativo. 

SLEB4.1. Escribe con 
suficiente corrección 
correspondencia 
persoal, en calquera 
formato, nafreque 
describe experiencias e 
sentimentos; narra, de 
forma lineal, actividades 
e experiencias presentes 
e pasadas; e intercambia 
información e opinións 
sobre temas concretos 
nas súas áreas de 
interese persoal ou 
educativo. 

PROCEDEMENTO
S Producións 
escritas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas 
obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB4.2. Completa un 
cuestionario con 
información persoal, 
educativa ou 
ocupacional (nivel de 
estudos, materias que 
cursa, preferencias, etc.) 
cunha finalidade 
específica, como 
inscribirse nun curso ou 
solicitar un campamento 
de verán. 

SLEB4.2. Completa 
minimamente un 
cuestionario con 
información persoal, 
educativa ou 
ocupacional (nivel de 
estudos, materias que 
cursa, preferencias, etc.) 
cunha finalidade 
específica, como 
inscribirse nun curso ou 
solicitar un campamento 
de verán. 

PROCEDEMENTO
S Producións 
escritas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas 
obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB4.3. Escribe notas, 
anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en 
calquera soporte, nos 
que solicita e transmite 
información e opinións 
sinxelas, respectando as 
convencións e as normas 
de cortesía. 

SLEB4.3. Escribe 
suficientemente notas, 
anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en 
calquera soporte, nos 
que solicita e transmite 
información e opinións 
sinxelas, respectando as 
convencións e as normas 
de cortesía. 

PROCEDEMENTO
S Producións 
escritas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas 
obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB4.4. Escribe 
correspondencia formal 
básica e breve, dirixida a 
institucións públicas ou 
privadas ou entidades 
comerciais, na que pide 
ou dá información, ou 
solicita un servizo, 
respectando as 
convencións formais e 
normas de cortesía máis 
comúns neste tipo de 
textos, cunha 
presentación limpa e 
ordenada do texto. 

SLEB4.4. Escribe 
minimamente 
correspondencia formal 
básica e breve, dirixida a 
institucións públicas ou 
privadas ou entidades 
comerciais, na que pide 
ou dá información, ou 
solicita un servizo, 
respectando as 
convencións formais e 
normas de cortesía máis 
comúns neste tipo de 
textos, cunha 
presentación limpa e 
ordenada do texto. 

PROCEDEMENTO
S Producións 
escritas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas 
obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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SLEB4.5. Escribe, nun 
formato convencional, 
informes expositivosmoi 
breves e sinxelos nos 
que dá información 
esencial sobre un tema 
educativo, facendo 
breves descricións e 
narrando 
acontecementos 
seguindo unha estrutura 
esquemática moi sinxela 
(título, corpo do texto e, 
de ser o caso, conclusión 
e bibliografía). 

SLEB4.5. Escribe, 
suficientemente nun 
formato convencional, 
informes expositivosmoi 
breves e sinxelos nos 
que dá información 
esencial sobre un tema 
educativo, facendo 
breves descricións e 
narrando 
acontecementos 
seguindo unha estrutura 
esquemática moi sinxela 
(título, corpo do texto e, 
de ser o caso, conclusión 
e bibliografía). 

PROCEDEMENTO
S Producións 
escritas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas 
obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

SLEB5.1. Produce léxico 
e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na 
escrita, e trazos 
fonéticos que distinguen 
fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e 
utiliza con eficacia 
comunicativa patróns 
básicos deritmo, 
entoación e acentuación 
de palabras e frases. 

SLEB5.1. Produce 
bastante léxico e 
estruturas básicas 
intelixibles no oral e na 
escrita, e trazos 
fonéticos que distinguen 
fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e 
utiliza con eficacia 
comunicativa patróns 
básicos deritmo, 
entoación e acentuación 
de palabras e frases. 

PROCEDEMENTO
S Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente as 
convencións orais e 
escritas básicas propias 
da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do 
proceso comunicativo 
oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas 
básicas de tratamento, 
etc.), e amosa respecto e 
interese polas diferenzas 
culturais que poidan 
existir. 

SLEB5.2. Utiliza case 
adecuadamente as 
convencións orais e 
escritas básicas propias 
da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do 
proceso comunicativo 
oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas 
básicas de tratamento, 
etc.), e amosa respecto e 
interese polas diferenzas 
culturais que poidan 
existir. 

PROCEDEMENTO
S Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

SLEB5.3. Nas actividades 
de aula, pode explicar o 
proceso de produción de 
textos e de hipóteses de 
significados tomando en 
consideración os 
coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas. 

SLEB5.3. Nas actividades 
de aula, case sempre 
pode explicar o proceso 
de produción de textos e 
de hipóteses de 
significados tomando en 
consideración os 
coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas. 

PROCEDEMENTO
S Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

SLEB5.4. Participa en 
proxectos (elaboración 

SLEB5.4. Participa case 
sempre en proxectos 

PROCEDEMENTO
S Observación 

CCL 
CAA 
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de materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensión de libros e 
películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, 
e valora as competencias 
que posúe como persoa 
plurilingüe. 

(elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensión de libros e 
películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, 
e valora as competencias 
que posúe como persoa 
plurilingüe. 

sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CSC 
CCEC 
CD 

SLEB5.5. Comprende e 
comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou 
ligado a situacións de 
necesidade inmediata da 
aula (pedir ou dar 
información, agradecer, 
desculparse, solicitar 
algo, invitar, etc.), 
utilizandoadecuadamen
te as estruturas 
sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios, 
propios do seu nivel 
escolar suficientes para 
comunicar con eficacia. 

SLEB5.5. Comprende e 
comunica xeralmente o 
propósito solicitado na 
tarefa ou ligado a 
situacións de necesidade 
inmediata da aula (pedir 
ou dar información, 
agradecer, desculparse, 
solicitar algo, invitar, 
etc.), 
utilizandoadecuadamen
te as estruturas 
sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios, 
propios do seu nivel 
escolar suficientes para 
comunicar con eficacia. 

PROCEDEMENTO
S Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da 
aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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4.2.2 2º Bacharelato 

 

Leitura extensiva: Pazos Justo, Carlos, A imagem da Galiza em Portugal  

● Primeiro trimestre 

UNIDADE 0: ESTAMOS DE VOLTA SESSÕES: 12 METODOLOGIA: Atividade de apresentação, Atividade diagnóstica, Ouvir e 
repetir letras/sons, Associar imagens, Ler palavras/ soletrar palavras, Preencher 
espaços, Fazer corresponder artigos e nomes, Escolher a opção correta  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Apresentação 
-Atualidade Portugal/ Espanha  

-Identificação pessoal 
-Motivações e experiências 
-Caraterísticas pessoais  

-Infinitivo pessoal 
-Presente do conjuntivo 
-Pretérito Perfeito e Imperfeito 
 

-Partilhar os acontecimentos ocorridos 
durante o verão 
-Expor e fundamentar a sua opinião 
acerca de eventos da atualidade 
-Falar de objetivos para o futuro próximo 

 

UNIDADE 1: PEQUENAS MENTIRAS OU 
GRANDES VERDADES 

SESSÕES: 15 METODOLOGIA: Audição/leitura de pequenos textos, Responder a perguntas 
referentes à audição, Perguntar/ responder a perguntas, Elaborar um calendário 
de aniversário dos alunos da turma, Preencher espaços, Ordenar palavras para 
construir uma frase, Ligar informação diversa, Identificar o intruso, Completar 
quadros ou tabelas, Construir diálogos em pares  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 
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-Ser Português?! 
-Rafael Bordalo Pinheiro e o Zé Povinho 
-O almanaque 
-O Borda d’água 
-Provérbios 
-A Gaiola Dourada (Filme) 
-Dias festivos em Portugal: Dia da 
Restauração da Independência 

-Estereótipos 
-Iconografia 
-Provérbios 
-Ditados populares 
-Trava-línguas 
-Lengalengas  

-Haver de e ter de + infinitivo 
-Futuro do conjuntivo 
-Futuro Imperfeito do 
Indicativo 
-Conetores discursivos 
 

-Haver de e ter de + infinitivo 
-Futuro do conjuntivo 
-Futuro Imperfeito do Indicativo 
-Conetores discursivos 
 

 

UNIDADE 2: HOJE HÁ FESTA SESSÕES: 15 METODOLOGIA: Ler um texto, Identificar o tema de um texto, Identificar 
informação essencial/ideias-chave, Citar corretamente do texto, Organizar 
informação dispersa, Identificar afirmações verdadeiras e falsas acerca de um 
texto/audição, Responder a perguntas de interpretação, Corrigir erros num texto, 
Auto- e hétero-correção de exercícios  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Festas populares 
-As romarias 
-As festas académicas 
-O folclore português 
-Os Santos populares 
-Música popular e música pimba 
-Feriados em Portugal: Natal e Ano Novo 

-Expressões idiomáticas 
-Tradições 
-O mundo académico 
-Gíria estudantil 
-A gastronomia regional 
-Feriados em Portugal 

-Falsos amigos 
-Substantivos coletivos 
-Conjunções e locuções 
-Se + Indicativo/ futuro do 
Conjuntivo 
-Pronomes determinantes 
indefinidos e quantificadores 
 

-Expressar preferência 
-Estruturar uma exposição oral 
-Dar opinião 
-Reforçar ideias 
-Compreender e resumir textos informativos 
-Utilizar corretamente a linguagem de sala de 
aula 
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● Segundo trimestre 

UNIDADE 3: (E)MIGRAR OU 
IMIGRAR 

SESSÕES: 17 METODOLOGIA: Fazer corresponder palavras sinónimas/antónimas, Realizar 
brainstorming de um campo lexical, Jogar pantomima, pictionary, ao enforcado e 
Quem é quem?,etc, Realizar e apresentar o resultado de trabalhos de pesquisa, 
Realizar autoscopia mediante a gravação da sua produção oral  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Emigração/ 
imigração/migração 
-Empréstimos linguísticos 
-Adaptação vs. integração 
-A tolerância como um 
problema  

-Profissões 
-O mundo laboral 
-A saudade  
-A família  

-Condicional simples 
-Diferença entre o verbo SER E 
ESTAR 
-Imperfeito do conjuntivo 
 

-Identificar e indicar os graus de parentesco 
-Falar livre e fluentemente da sua família e da 
sua história de emigração 
-Dar e pedir informações sobre os familiares e 
amigos e as respetivas profissões 
-Fazer comparações 
-Debater prós e contras da emigração e da 
imigração 

 

UNIDADE 4: OXALÁ! SESSÕES: 17 METODOLOGIA: Elaborar convites, Desenhar a planta de uma casa mediante 
descrição do colega, Criar pastiche em cartolinas do léxico trabalhado, Elaborar 
um dicionário da turma, Traduzir uma receita simples, Resumir e legendar uma 
curta-metragem, Traduzir instruções de uso e avisos simples  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-A febre do Euromilhões 
-As férias de sonho 

-Países, ilhas e cidades de sonho 
-Monumentos internacionais e o seu 

-Presente vs. Imperfeito do 
Conjuntivo 

-Expressar sentimentos e desejo irreais 
-Expressar dúvidas, concessão e finalidade 
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-O génio da lâmpada  simbolismo 
-Objetos e atividades de luxo 
-Estilos de vida  

-Conjunções e locuções 
conjuntivas 
-Verbos volitivos 
 

-Relacionar factos no tempo 
 

 

● Terceiro trimestre 

UNIDADE 5: A GRANDE 
ENTREVISTA 

SESSÕES: 17 METODOLOGIA: Usar dicionários digitais e em suporte de papel, Decifrar 
adivinhaS, Exercitar a pronúncia com trava-línguas e lengalengas, Responder a um 
questionário, Compreender e usar expressões idiomáticas simples/coloquiais, 
Leitura dramática de diálogos, Planificar a escrita de um texto, Escrever textos 
simples, Elaborar pequenos resumos escritos  

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-Personalidades portuguesas 
de vários setores  
-Datas e factos históricos: o 25 
de Abril de 1974  

-Descrição física, psicológica e 
profissional 
-Sociedade e imprensa 
-As redes sociais 
-Economia  

-Conjunções explicativas e 
conclusivas 
-Modo Conjuntivo: Presente e 
Imperfeito 
-Modo Infinitivo 

-Redigir uma autobiografia/ biografia  
-Formular uma hipótese  
 

 

UNIDADE 6: CHAMAR A 
MÚSICA 

SESSÕES: 16 METODOLOGIA: Escrever um pequena notícia imaginária, Escrever um 
comentário crítico sobre o excerto de um filme, Expressar e argumentar o seu 
ponto de vista, Relacionar apontamentos históricos com acontecimentos no seu 
país de origem  



 

 

IES A Sangriña 
Programación do Departamento de Portugués 2020-2021 

129 

CONTEÚDO SOCIOCULTURAL COMPETÊNCIA LEXICAL COMPETÊNCIA GRAMATICAL COMPETÊNCIA DISCURSIVA 

-O Festival da Canção 
-Géneros musicais 
-Festivais de verão 
-Entrevistas radiofónias  
-Feriado: 10 de junho  

-Vocabulário do mundo das artes 
-Instrumentos 
-Profissões relacionadas com a música  

-Pretérito mais-que-perfeito 
composto do conjuntivo 
-Marcadores discursivos 
-Orações condicionais 
-Interjeições  

-Falar de ações em curso e simultâneas no 
presente e no passado 
-Interpretar letras de canções 
-Escrever uma história a partir de uma letra de 
uma canção 
-Simular uma entrevista 
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4.2.2.1 Grao mínimo de consecución para superar a materia 

2º Bacharelato: Primeira Lingua estranxeira II: Português 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo para 
superar a materia 

Procedementos e 
intrumentos de 
avaliación 

Competencias 
clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

PLEB1.1. Comprende 
instrucións, anuncios, 
declaracións e 
mensaxes detalladas, 
dados cara a cara ou 
por outros medios, 
sobre temas 
concretos, en 
linguaxe estándar e a 
velocidade normal 
(por exemplo, 
declara- 

PLEB1.1. 
Comprende 
minimamente 
instrucións, 
anuncios, 
declaracións e 
mensaxes 
detalladas, dados 
cara a cara ou por 
outros medios, 
sobre temas 
concretos, en 
linguaxe estándar e 
a velocidade normal 
(por exemplo, 
declara- 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB1.2. Identifica as 
ideas principais, os 
detalles relevantes e 
as implicacións xerais 
de conversas e 
debates 
relativamente 
extensos e animados 
entre varias persoas 
interlocutoras que 
teñen lugar na súa 
presenza, sobre 
temas xerais, de 
actualidade ou do seu 
interese, sempre que 
o discurso estea 
estruturado e non se 
faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

PLEB1.2. Identifica 
suficientemente as 
ideas principais, os 
detalles relevantes e 
as implicacións 
xerais de conversas 
e debates 
relativamente 
extensos e 
animados entre 
varias persoas 
interlocutoras que 
teñen lugar na súa 
presenza, sobre 
temas xerais, de 
actualidade ou do 
seu interese, sempre 
que o discurso estea 
estruturado e non se 
faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CCA 
CSC 
CCEC 

PLEB1.3. Comprende, 
en debates e 
conversas informais 
sobre temas habituais 
ou do seu interese, a 
postura ou punto de 
vista das persoas 
interlocutoras, así 
como algúns sentidos 

PLEB1.3. 
Comprende 
minimamente, en 
debates e conversas 
informais sobre 
temas habituais ou 
do seu interese, a 
postura ou punto de 
vista das persoas 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 
 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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implícitos e matices 
como a ironía ou o 
humor. 

interlocutoras, así 
como algúns 
sentidos implícitos e 
matices como a 
ironía ou o humor. 

PLEB1.4. Comprende, 
nunha conversa 
formal na que 
participa, no ámbito 
educativo ou 
ocupacional, 
información detallada 
e puntos de vista e 
opinións sobre temas 
da súa especialidade 
e relativos a liñas de 
actuación e outros 
procedementos 
abstractos, sempre 
que poida confirmar o 
que o interlocutor 
quixo dicir e 
conseguir aclaracións 
sobre os aspectos 
ambiguos. 

PLEB1.4. 
Comprende no 
xeral, nunha 
conversa formal na 
que participa, no 
ámbito educativo ou 
ocupacional, 
información 
detallada e puntos 
de vista e opinións 
sobre temas da súa 
especialidade e 
relativos a liñas de 
actuación e outros 
procedementos 
abstractos, sempre 
que poida confirmar 
o que o interlocutor 
quixo dicir e 
conseguir 
aclaracións sobre os 
aspectos ambiguos. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CCA 
CSC 
CCEC 
 

PLEB1.5. Comprende 
a liña argumental, as 
ideas principais, os 
detalles relevantes e 
as implicacións xerais 
en presentacións, 
conferencias ou 
seminarios de certa 
extensión e 
complexidade sobre 
temas educativos ou 
profesionais da súa 
área de interese, 
tanto concretos como 
abstractos, sempre 
que haxa marcadores 
que estruturen o 
discurso e guíen a 
comprensión. 

PLEB1.5. Identifica 
case todas as ideas 
principais e detalles 
relevantes dunha 
conversa formal ou 
informal de certa 
duración entre dous 
ou máis 
interlocutores que 
ten lugar na súa 
presenza e na que se 
tratan temas 
coñecidos ou de 
carácter xeral ou 
cotián, cando o 
discurso está 
articulado con 
claridade e nunha 
variedade estándar 
da lingua. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CCA 
CSC 
CCEC 

PLEB1.6. Comprende 
o contido da 
información da 
maioría do material 
gravado ou 
retransmitido nos 
medios de 
comunicación, 
relativo a temas de 

PLEB1.6. 
Comprende 
minimamente o 
contido da 
información da 
maioría do material 
gravado ou 
retransmitido nos 
medios de 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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interese persoal, 
identificando o 
estado de ánimo, o 
ton e mesmo o humor 
do falante, sempre 
que o discurso estea 
articulado con 
claridade, nunha 
variedade de lingua 
estándar e a 
velocidade normal. 

comunicación, 
relativo a temas de 
interese persoal, 
identificando o 
estado de ánimo, o 
ton e mesmo o 
humor do falante, 
sempre que o 
discurso estea 
articulado con 
claridade, nunha 
variedade de lingua 
estándar e a 
velocidade normal. 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

PLEB2.1. Diferencia 
adecuadamente a 
produción do texto 
oral espontáneo 
(sintaxe limitada, 
estratexias de 
compensación, 
negociación do 
significado co 
interlocutor, etc.) do 
planificado, e 
considera as 
características que 
este comparte coa 
lingua escrita 
(planificación, 
redundancia 
informativa, 
elementos de 
cohesión, etc.). 

PLEB2.1. Diferencia 
case 
adecuadamente a 
produción do texto 
oral espontáneo 
(sintaxe limitada, 
estratexias de 
compensación, 
negociación do 
significado co 
interlocutor, etc.) do 
planificado, e 
considera as 
características que 
este comparte coa 
lingua escrita 
(planificación, 
redundancia 
informativa, 
elementos de 
cohesión, etc.). 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB2.2. Fai 
presentacións de 
certa duración sobre 
temas do seu interese 
educativo ou 
relacionados coa súa 
especialidade (por 
exemplo, o 
desenvolvemento 
dun experimento 
científico, ou unha 
análise de aspectos 
históricos, sociais ou 
económicos), cunha 
estrutura clara que 
axuda os oíntes a 
fixárense nos 
aspectos máis 
importantes, e 
demostrando 

PLEB2.2. Fai 
presentacións 
suficientemente de 
certa duración sobre 
temas do seu 
interese educativo 
ou relacionados coa 
súa especialidade 
(por exemplo, o 
desenvolvemento 
dun experimento 
científico, ou unha 
análise de aspectos 
históricos, sociais ou 
económicos), cunha 
estrutura clara que 
axuda os oíntes a 
fixárense nos 
aspectos máis 
importantes, e 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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seguridade á hora de 
contestar preguntas 
do auditorio 
formuladas con 
claridade e a 
velocidade normal. 

demostrando 
seguridade á hora de 
contestar preguntas 
do auditorio 
formuladas con 
claridade e a 
velocidade normal. 

PLEB2.3. Participa con 
soltura en conversas 
informais cara a cara 
ou por teléfono, ou 
por outros medios 
técnicos, nas que 
describe con detalle 
feitos, experiencias, 
sentimentos e 
reaccións, soños, 
esperanzas e 
ambicións, e 
responde 
adecuadamente aos 
sentimentos que 
expresan os seus 
interlocutores; 
describe con detalle 
experiencias persoais 
e as súas reaccións 
ante elas; expresa con 
convicción crenzas, 
acordos e 
desacordos, e explica 
e xustifica de maneira 
persuasiva as súas 
opinións e proxectos. 

PLEB2.3. Participa 
con bastante soltura 
en conversas 
informais cara a cara 
ou por teléfono, ou 
por outros medios 
técnicos, nas que 
describe con detalle 
feitos, experiencias, 
sentimentos e 
reaccións, soños, 
esperanzas e 
ambicións, e 
responde 
adecuadamente aos 
sentimentos que 
expresan os seus 
interlocutores; 
describe con detalle 
experiencias 
persoais e as súas 
reaccións ante elas; 
expresa con 
convicción crenzas, 
acordos e 
desacordos, e 
explica e xustifica de 
maneira persuasiva 
as súas opinións e 
proxectos. 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB 2.4. Toma parte 
adecuadamente en 
conversas formais, 
entrevistas, reunións 
e debates de carácter 
educativo ou 
ocupacional, 
achegando e pedindo 
información 
relevante e detallada 
sobre aspectos 
concretos e 
abstractos de temas 
cotiáns e menos 
habituais nestes 
contextos; explicando 
os motivos dun 
problema complexo e 
pedindo e dando 

PLEB 2.4. Toma 
parte case 
adecuadamente en 
conversas formais, 
entrevistas, 
reunións e debates 
de carácter 
educativo ou 
ocupacional, 
achegando e 
pedindo 
información 
relevante e 
detallada sobre 
aspectos concretos 
e abstractos de 
temas cotiáns e 
menos habituais 
nestes contextos; 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 



 

 

IES A Sangriña 
Programación do Departamento de Portugués 2020-2021 

134 

instrucións ou 
suxestións para 
resolvelo; 
desenvolvendo 
argumentos de forma 
comprensible e 
convincente e 
comentando as 
contribucións dos 
interlocutores; 
opinando e facendo 
propostas 
xustificadas sobre 
futuras actuacións. 

explicando os 
motivos dun 
problema complexo 
e pedindo e dando 
instrucións ou 
suxestións para 
resolvelo; 
desenvolvendo 
argumentos de 
forma comprensible 
e convincente e 
comentando as 
contribucións dos 
interlocutores; 
opinando e facendo 
propostas 
xustificadas sobre 
futuras actuacións. 

PLEB2.5. Participa na 
interacción 
verificando a 
comprensión propia e 
das demais persoas, e 
cooperando 
activamente na 
realización das 
tarefas de 
comunicación, cun bo 
grao de fluidez e 
claridade, malia 
algúns erros 
esporádicos. 

PLEB2.5. Participa 
minimamente na 
interacción 
verificando a 
comprensión propia 
e das demais 
persoas, e 
cooperando 
activamente na 
realización das 
tarefas de 
comunicación, cun 
bo grao de fluidez e 
claridade, malia 
algúns erros 
esporádicos. 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB2.6. Realiza unha 
entrevista cun patrón 
estruturado de 
preguntas 
establecido con 
anterioridade, 
formulando 
preguntas 
complementarias ou 
respondendo a elas, 
reaccionando ante 
unha resposta que 
non entenda, e 
interactuando para 
pedir repeticións e 
confirmar a 
comprensión mutua. 

PLEB2.6. Realiza 
suficientemente 
unha entrevista cun 
patrón estruturado 
de preguntas 
establecido con 
anterioridade, 
formulando 
preguntas 
complementarias ou 
respondendo a elas, 
reaccionando ante 
unha resposta que 
non entenda, e 
interactuando para 
pedir repeticións e 
confirmar a 
comprensión 
mutua. 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
estudantes 
INTRUMENTOS  
Producións orais 
dirixidas 
Grellas de análise 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

PLEB3.1. Entende 
detalles relevantes e 

PLEB3.1. Entende 
case todos os 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 

CCL 
CAA 
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implicacións de 
anuncios e material 
de carácter 
publicitario sobre 
asuntos do seu 
interese persoal (por 
exemplo, carteis, 
folletos, pancartas ou 
grafitti), educativo 
(por exemplo, carteis 
científicos) ou 
profesional (por 
exemplo, boletíns 
informativos ou 
documentos oficiais). 

detalles relevantes e 
implicacións de 
anuncios e material 
de carácter 
publicitario sobre 
asuntos do seu 
interese persoal (por 
exemplo, carteis, 
folletos, pancartas 
ou grafitti), 
educativo (por 
exemplo, carteis 
científicos) ou 
profesional (por 
exemplo, boletíns 
informativos ou 
documentos 
oficiais). 

lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CSC 
CCEC 
 

PLEB3.2. Comprende 
a información, a 
intención e as 
implicacións de notas 
e correspondencia 
persoal en calquera 
soporte, incluídos 
foros e blogs, nos que 
se transmiten e se 
xustifican de xeito 
detallado 
información, ideas e 
opinións sobre temas 
concretos e 
abstractos de 
carácter persoal e 
dentro da súa área de 
interese. 

PLEB3.2. 
Comprende 
minimamente a 
información, a 
intención e as 
implicacións de 
notas e 
correspondencia 
persoal en calquera 
soporte, incluídos 
foros e blogs, nos 
que se transmiten e 
se xustifican de xeito 
detallado 
información, ideas e 
opinións sobre 
temas concretos e 
abstractos de 
carácter persoal e 
dentro da súa área 
de interese. 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB3.3. Comprende 
instrucións extensas e 
complexas dentro da 
súa área de interese 
ou a súa 
especialidade, 
incluíndo detalles 
sobre condicións e 
advertencias, sempre 
que poida volver ler 
as seccións difíciles 
(por exemplo, sobre 
instrumentos de 
medición ou de 
procedementos 
científicos). 

PLEB3.3. 
Comprende 
minimamente 
instrucións extensas 
e complexas dentro 
da súa área de 
interese ou a súa 
especialidade, 
incluíndo detalles 
sobre condicións e 
advertencias, 
sempre que poida 
volver ler as seccións 
difíciles (por 
exemplo, sobre 
instrumentos de 
medición ou de 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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procedementos 
científicos). 

PLEB3.4. Comprende 
os detalles relevantes 
e as implicacións de 
correspondencia 
formal de institucións 
públicas ou entidades 
privadas como 
universidades, 
empresas ou 
compañías de 
servizos, sobre temas 
concretos e 
abstractos de 
carácter persoal e 
educativo, dentro da 
súa área de interese 
ou a súa 
especialidade. 

PLEB3.4. 
Comprende 
minimamente os 
detalles relevantes e 
as implicacións de 
correspondencia 
formal de 
institucións públicas 
ou entidades 
privadas como 
universidades, 
empresas ou 
compañías de 
servizos, sobre 
temas concretos e 
abstractos de 
carácter persoal e 
educativo, dentro da 
súa área de interese 
ou a súa 
especialidade. 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB3.5. Entende, en 
textos de referencia e 
consulta, en soporte 
tanto impreso como 
dixital, información 
detallada sobre 
temas da súa 
especialidade nos 
ámbitos educativo ou 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con 
cuestións prácticas en 
textos informativos 
oficiais, institucionais 
ou corporativos. 

PLEB3.5. Entende 
suficientemente, en 
textos de referencia 
e consulta, en 
soporte tanto 
impreso como 
dixital, información 
detallada sobre 
temas da súa 
especialidade nos 
ámbitos educativo 
ou ocupacional, así 
como información 
concreta 
relacionada con 
cuestións prácticas 
en textos 
informativos oficiais, 
institucionais ou 
corporativos. 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB3.6. Comprende 
a información, as 
ideas e as opinións 
implícitas en noticias 
e artigos xornalísticos 
e de opinión ben 
estruturados e de 
certa lonxitude que 
tratan dunha 
variedade de temas 
de actualidade ou 
máis especializados, 
tanto concretos como 

PLEB3.6. 
Comprende 
minimamente a 
información, as 
ideas e as opinións 
implícitas en noticias 
e artigos 
xornalísticos e de 
opinión ben 
estruturados e de 
certa lonxitude que 
tratan dunha 
variedade de temas 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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abstractos, dentro da 
súa área de interese, 
e localiza con 
facilidade detalles 
relevantes neses 
textos. 

de actualidade ou 
máis especializados, 
tanto concretos 
como abstractos, 
dentro da súa área 
de interese, e 
localiza con 
facilidade detalles 
relevantes neses 
textos. 

PLEB3.7. Comprende 
os aspectos 
principais, detalles 
relevantes, algunhas 
ideas implícitas e o 
uso poético da lingua 
en textos literarios 
que presenten unha 
estrutura accesible e 
unha linguaxe non 
moi idiomática, e nos 
que o 
desenvolvemento do 
tema ou da historia, 
os personaxes 
centrais e as súas 
relacións, ou o motivo 
poético, estean 
claramente 
sinalizados con 
marcadores 
lingüísticos 
doadamente 
recoñecibles. 

PLEB3.7. 
Comprende case 
todos os aspectos 
principais, detalles 
relevantes, algunhas 
ideas implícitas e o 
uso poético da 
lingua en textos 
literarios que 
presenten unha 
estrutura accesible e 
unha linguaxe non 
moi idiomática, e 
nos que o 
desenvolvemento 
do tema ou da 
historia, os 
personaxes centrais 
e as súas relacións, 
ou o motivo poético, 
estean claramente 
sinalizados con 
marcadores 
lingüísticos 
doadamente 
recoñecibles. 

PROCEDEMENTOS 
Observación de 
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS  
Proba obxectiva 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

PLEB4.1. Escribe 
informes en formato 
convencional e de 
estrutura clara 
relacionados coa súa 
especialidade (por 
exemplo, o 
desenvolvemento e 
as conclusións dun 
experimento, sobre 
un intercambio 
lingüístico, unhas 
prácticas ou un 
traballo de 
investigación), ou 
menos habituais (por 
exemplo, un 
problema xurdido 
durante unha estadía 

PLEB4.1. Escribe 
minimamente 
informes en formato 
convencional e de 
estrutura clara 
relacionados coa súa 
especialidade (por 
exemplo, o 
desenvolvemento e 
as conclusións dun 
experimento, sobre 
un intercambio 
lingüístico, unhas 
prácticas ou un 
traballo de 
investigación), ou 
menos habituais 
(por exemplo, un 
problema xurdido 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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no estranxeiro), 
desenvolvendo un 
argumento, razoando 
a favor ou en contra 
dun punto de vista 
concreto, explicando 
as vantaxes e as 
desvantaxes de varias 
opcións, e achegando 
conclusións 
xustificadas. 

durante unha 
estadía no 
estranxeiro), 
desenvolvendo un 
argumento, 
razoando a favor ou 
en contra dun punto 
de vista concreto, 
explicando as 
vantaxes e as 
desvantaxes de 
varias opcións, e 
achegando 
conclusións 
xustificadas. 

PLEB4.2. Describe un 
tema, un texto, un 
suceso ou un evento 
dando unha idea xeral 
que permita 
recoñecelo con 
claridade, explicando 
as súas partes ou 
circunstancias, e 
ofrecendo unha 
opinión persoal 
argumentada. 

PLEB4.2. Describe 
suficientemente un 
tema, un texto, un 
suceso ou un evento 
dando unha idea 
xeral que permita 
recoñecelo con 
claridade, 
explicando as súas 
partes ou 
circunstancias, e 
ofrecendo unha 
opinión persoal 
argumentada. 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB4.3. Completa un 
cuestionario 
detallado con 
información persoal, 
educativa ou laboral 
(por exemplo, para 
matricularse nunha 
universidade, solicitar 
un traballo, abrir 
unha conta bancaria 
ou tramitar un 
visado). 

PLEB4.3. Completa 
case un cuestionario 
detallado con 
información persoal, 
educativa ou laboral 
(por exemplo, para 
matricularse nunha 
universidade, 
solicitar un traballo, 
abrir unha conta 
bancaria ou tramitar 
un visado). 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB4.4. Escribe, en 
calquera soporte ou 
formato, un currículo 
detallado, xunto 
cunha carta de 
motivación (por 
exemplo, para 
ingresar nunha 
universidade 
estranxeira, ou 
presentarse como 
candidato/a a un 
posto de traballo). 

PLEB4.4. Escribe 
minimamente, en 
calquera soporte ou 
formato, un 
currículo detallado, 
xunto cunha carta 
de motivación (por 
exemplo, para 
ingresar nunha 
universidade 
estranxeira, ou 
presentarse como 
candidato/a a un 
posto de traballo). 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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PLEB4.5. Toma notas 
co suficiente detalle 
durante unha 
conferencia, unha 
charla ou un 
seminario, e elabora 
un resumo con 
información 
relevante e as 
conclusións 
adecuadas, sempre 
que o tema estea 
relacionado coa súa 
especialidade e o 
discurso estea ben 
estruturado. 

PLEB4.5. Toma 
minimamente notas 
co suficiente detalle 
durante unha 
conferencia, unha 
charla ou un 
seminario, e elabora 
un resumo con 
información 
relevante e as 
conclusións 
adecuadas, sempre 
que o tema estea 
relacionado coa súa 
especialidade e o 
discurso estea ben 
estruturado. 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB4.6. Escribe 
notas, anuncios, 
mensaxes e 
comentarios, en 
calquera soporte, nos 
que transmite e 
solicita información 
detallada, 
explicacións, 
reaccións e opinións 
sobre temas persoais, 
educativo ou 
ocupacionais, 
respectando as 
convencións e as 
normas de cortesía. 

PLEB4.6. Escribe 
suficientemente 
notas, anuncios, 
mensaxes e 
comentarios, en 
calquera soporte, 
nos que transmite e 
solicita información 
detallada, 
explicacións, 
reaccións e opinións 
sobre temas 
persoais, educativo 
ou ocupacionais, 
respectando as 
convencións e as 
normas de cortesía. 

 CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia 
persoal, en calquera 
soporte, e 
comunícase con 
seguridade en foros e 
blogs, transmitindo 
emoción, resaltando 
a importancia persoal 
de feitos e 
experiencias, e 
comentando de 
maneira persoal e 
detallada as noticias e 
os puntos de vista das 
persoas ás que se 
dirixe. 

PLEB4.7. Escribe 
minimamente 
correspondencia 
persoal, en calquera 
soporte, e 
comunícase con 
seguridade en foros 
e blogs, 
transmitindo 
emoción, resaltando 
a importancia 
persoal de feitos e 
experiencias, e 
comentando de 
maneira persoal e 
detallada as noticias 
e os puntos de vista 
das persoas ás que 
se dirixe. 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 
INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB4.8. Escribe, en 
calquera soporte, 
cartas formais de 

PLEB4.8. Escribe 
suficientemente, en 
calquera soporte, 

PROCEDEMENTOS 
Producións escritas 
dirixidas 

CCL 
CAA 
CSC 
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carácter educativo ou 
profesional dirixidas a 
institucións públicas 
ou privadas e a 
empresas, nas que dá 
e solicita información, 
describe a súa 
traxectoria educativa 
ou profesional e as 
súas competencias, e 
explica e xustifica co 
suficiente detalle os 
motivos das súas 
accións e dos seus 
plans (por exemplo, 
carta de motivación 
para matricularse 
nunha universidade 
estranxeira, ou para 
solicitar un posto de 
traballo), 
respectando as 
convencións formais 
e de cortesía propias 
deste tipo de textos. 

cartas formais de 
carácter educativo 
ou profesional 
dirixidas a 
institucións públicas 
ou privadas e a 
empresas, nas que 
dá e solicita 
información, 
describe a súa 
traxectoria 
educativa ou 
profesional e as súas 
competencias, e 
explica e xustifica co 
suficiente detalle os 
motivos das súas 
accións e dos seus 
plans (por exemplo, 
carta de motivación 
para matricularse 
nunha universidade 
estranxeira, ou para 
solicitar un posto de 
traballo), 
respectando as 
convencións formais 
e de cortesía propias 
deste tipo de textos. 

INTRUMENTOS  
Tarefas obxectivas 

CCEC 
CD 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia  plurilingüe e intercultural 

PLEB5.1. Comprende 
e faise comprender 
con certa confianza e 
fluidez en situacións 
de comunicación 
informais e formais 
habituais, con 
matices como a ironía 
e o humor, sempre 
que as persoas 
interlocutoras 
pronuncien con 
claridade e eviten un 
uso moi idiomático. 

PLEB5.1. Case 
comprende e faise 
comprender con 
certa confianza e 
fluidez en situacións 
de comunicación 
informais e formais 
habituais, con 
matices como a 
ironía e o humor, 
sempre que as 
persoas 
interlocutoras 
pronuncien con 
claridade e eviten un 
uso moi idiomático. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

PLEB5.2. Relaciónase 
oralmente e por 
escrito comunicando 
con eficacia 
información, noticias, 
ideas e puntos de 
vista sobre temas 
tanto abstractos 
como concretos; ou 
solicitando ou 

PLEB5.2. 
Relaciónase 
suficientemente 
oralmente e por 
escrito 
comunicando con 
eficacia 
información, 
noticias, ideas e 
puntos de vista 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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transmitindo 
información 
relacionada con 
servizos ou outros 
ámbitos das relacións 
sociais, adaptando a 
súa expresión e os 
medios de expresalo 
á situación de 
comunicación. 

sobre temas tanto 
abstractos como 
concretos; ou 
solicitando ou 
transmitindo 
información 
relacionada con 
servizos ou outros 
ámbitos das 
relacións sociais, 
adaptando a súa 
expresión e os 
medios de expresalo 
á situación de 
comunicación. 

PLEB5.3. Intervén 
oralmente con 
distintos propósitos 
comunicativos, con 
eficacia intercultural. 

PLEB5.3. Intervén 
minimamente 
oralmente con 
distintos propósitos 
comunicativos, con 
eficacia 
intercultural. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB 5.4. Entende os 
detalles do que se lle 
di en transaccións e 
xestións que xorden 
mentres viaxa, 
organiza a viaxe ou 
trata coas 
autoridades, así como 
en situacións menos 
habituais en hoteis, 
tendas, axencias de 
viaxes, centros de 
saúde, traballo ou 
estudos (por 
exemplo, para recibir 
asistencia sanitaria 
como turista ou como 
residente, cambiar 
unha reserva de 
hotel, anular billetes 
ou cambiar un artigo 
defectuoso), sempre 
que poida pedir 
confirmación. 

PLEB 5.4. Entende 
minimamente os 
detalles do que se lle 
di en transaccións e 
xestións que xorden 
mentres viaxa, 
organiza a viaxe ou 
trata coas 
autoridades, así 
como en situacións 
menos habituais en 
hoteis, tendas, 
axencias de viaxes, 
centros de saúde, 
traballo ou estudos 
(por exemplo, para 
recibir asistencia 
sanitaria como 
turista ou como 
residente, cambiar 
unha reserva de 
hotel, anular billetes 
ou cambiar un artigo 
defectuoso), sempre 
que poida pedir 
confirmación. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CSC 
CCEC 

PLEB5.5. 
Desenvólvese con 
seguridade en 
transaccións e 
xestións cotiás e 
menos habituais, cara 
a cara, por teléfono 
ou por outros medios 

PLEB5.5. 
Desenvólvese case 
sempre con 
seguridade en 
transaccións e 
xestións cotiás e 
menos habituais, 
cara a cara, por 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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técnicos, solicitando 
información 
detallada, ofrecendo 
explicacións claras e 
detalladas, e 
desenvolvendo a súa 
argumentación de 
xeito satisfactorio na 
resolución dos 
problemas que 
xurdan. 

teléfono ou por 
outros medios 
técnicos, solicitando 
información 
detallada, ofrecendo 
explicacións claras e 
detalladas, e 
desenvolvendo a 
súa argumentación 
de xeito satisfactorio 
na resolución dos 
problemas que 
xurdan. 

PLEB5.6. Exprésase 
oralmente e por 
escrito, en diferentes 
soportes, con certa 
densidade léxica, 
evitando repeticións 
innecesarias co uso 
de sinónimos e 
palabras de 
significado próximo, e 
recoñece un léxico 
máis especializado se 
conta con apoio visual 
ou contextual. 

PLEB5.6. Exprésase 
oralmente e por 
escrito con 
suficiencia, en 
diferentes soportes, 
con certa densidade 
léxica, evitando 
repeticións 
innecesarias co uso 
de sinónimos e 
palabras de 
significado próximo, 
e recoñece un léxico 
máis especializado 
se conta con apoio 
visual ou contextual. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB5.7. Comprende 
textos extensos en 
lingua estándar 
transmitidos por 
canles, entendendo 
(aínda que non os 
comparta) os matices 
de sentido e de 
opinión ante puntos 
de vista e posturas 
concretas e actitudes 
que responden a 
crenzas, costumes e 
valores propios da 
cultura da lingua 
meta. 

PLEB5.7. 
Comprende 
minimamente 
textos extensos en 
lingua estándar 
transmitidos por 
canles, entendendo 
(aínda que non os 
comparta) os 
matices de sentido e 
de opinión ante 
puntos de vista e 
posturas concretas e 
actitudes que 
responden a 
crenzas, costumes e 
valores propios da 
cultura da lingua 
meta. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB5.8. Explica 
valores e 
comportamentos 
propios dunha cultura 
a membros doutra 
diferente, consciente 
da importancia desta 
actividade de 

PLEB5.8. Explica 
minimamente 
valores e 
comportamentos 
propios dunha 
cultura a membros 
doutra diferente, 
consciente da 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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5. AVALIACIÓN 

 

Teremos presentes a avaliación inicial, a formativa e a sumativa xa 

que consideramos a avaliación de forma integradora de todo o proceso de 

ensino/ aprendizaxe. 

A avaliación inicial que se fixo ao principio do curso e que faremos ao 

inicio dunha nova secuencia de aprendizaxe realízase mediante actividades 

orais ou/e escritas e non terá carácter sancionador. 

A avaliación formativa terá a finalidade de obter información sobre 

os alumnos, determinar os seus logros e/ou carencias así como as causas das 

dificultades de maneira que sexa posíbel readaptar a intervención educativa 

e acadar unha mellor adecuación á realidade do alumnado. Deste xeito o erro 

será considerado como información valiosa co obxectivo de coñecermos os 

puntos fracos e detectarmos solucións aos problemas acontecidos. A 

avaliación terá que valorar as catro destrezas: entender, falar, ler e escribir. 

mediación 
intercultural. 

importancia desta 
actividade de 
mediación 
intercultural. 

PLEB5.9. Participa en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensión de libros e 
películas, obras de 
teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias 
linguas e relacionados 
cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais, e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

PLEB5.9. Participa 
case sempre en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais 
multimedia, folletos, 
carteis, recensión de 
libros e películas, 
obras de teatro, 
etc.) nos que se 
utilizan varias 
linguas e 
relacionados cos 
elementos 
transversais, 
evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais, e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sitemática  
INTRUMENTOS  
Caderno de 
seguemento da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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5.1 CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN COMÚNS A TODOS OS NIVEIS 
 

Os procedementos de avaliación estarán en relación co logro da 

competencia comunicativa e o desenvolvemento e dominio das catro 

destrezas (comprensión e expresión oral; e comprensión e expresión 

escritas) así como a reflexión sobre a lingua e os aspectos socioculturais. 

Avaliaranse sempre as seguintes destrezas mediantes probas que se 

describen a continuación: 

• A expresión oral en 1º de Bacharelato consistirá nunha 

entrevista co profesor ou un traballo oral “aos pares” cun compañeiro sobre 

temas tratados na aula. Se houbese dispoñibilidade de tempo tamén se 

farían exposións orais no terceiro trimestre. En canto a 2º de Bacharelato as 

exposicións orais serán obrigatorias e será unha por alumno e por trimestre. 

Os temas a desenvolver nestas exposicións tratarán, sobre todo, sobre os 

temas culturais propostos pola comisión CiUGA, encargada de elaborar a 

AUBAU de portugués. 

• A expresión escrita consistirá na redacción de cartas, notas, 

mensaxes, consellos, etc. sobre temas tratados, en situacións de 

comunicación determinadas; descricións de lugares e persoas; resumo dun 

texto e comentario; redaccións sobre un tema coñecido polos alumnos; 

realización de enquisas, entrevistas; creación literaria: poesía lusófona, 

escenas dramáticas, etc. 

• A compresión oral consistirá en dar conta da idea global de 

textos orais procedentes de fontes variadas (material pedagóxico da aula, 

reportaxes de televisión, vídeo, radio, películas) sobre temas previamente 

traballados; testes nos que se debe responder a información previamente 

requiridas; testes de escolha múltipla; exercicio verdadeiro–falso; completar 

enquisas, formularios, etc., a partir dunha información oral. Os alumnos de 

2º de Bacharelato que teñen o portugués como primeira lingua farán probas 

de comprensión oral de maior dificultade ou adaptadas a exemplos ABAU. 

En todos os niveis serán avaliados un bloque de conceptos e outro de 
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procedementos. 

BLOQUE CONCEPTOS 

Probas trimestrais acordadas e fixadas cos alumnos. Realizaranse 

tantas probas como se considere necesarias. Non se fará media no caso 

dunha manifesta insuficiencia nalguna delas. 

BLOQUE DE PROCEDEMENTOS 

• Produción de mensaxes orais e escritas sinxelas ou de certa 

dificultade segundo o nivel. 

• Repeticións orais e lecturas en voz alta. 

• Expresión e intercambio de opinións. 

• Extracción de informacións específicas en textos orais e/ou 

escritos. 

• Dedución do significado dunha palabra pola súa similitude con 

palabras nas linguas maternas e reflexión contrastiva lingua 

materna/ portugués. 

• Uso do portugués para comunicarse na aula. 

• Recurso ao contexto visual para facilitar a compresión oral e 

lectora. 

• Escoita e lectura simultáneas de conversacións , testemuñas, 

cancións, noticias e audiolibros. 

 

5.1.1 Na ESO 

• Captar a idea global de documentos orais moi breves que 

conteñan combinacións de elementos xa traballados na clase (léxico, 

estruturas gramáticais, expresions). 

• Comprender os enunciados emitidos polos compañeiros ou o 

profesor en situacións de comunicación cara a cara. 

• Extraer a información global e específica de textos escritos 

breves (escritos do profesor, compañeiros, letreiros, anuncios, instrucións) 

axundándose de elementos visuais que acompañen o texto. 

• Utilizar a lingua estranxeira nas actividades de clase ou tarefas 
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propostas polo profesor, recorrendo a estratexias que a fagan intelixíbel 

(sinónimos, xestos, solicitude de apoio do profesor e dos compañeiros, 

aproximacións ao significado, escritura, debuxos, …), considerando o uso da 

lingua como un medio necesario para desenvolver adecuadamente as ditas 

tarefas e como unha preparación para comunicarse na vida real. 

• Achegarse á lectura de textos en portugués cun sentimento de 

confianza na propia capacidade de comprensión, sen se bloquear perante as 

palabras descoñecidas, empregando os indicios textuais e paratextuais que 

permitan realizar hipóteses de significado. 

• Reproducir modelos textuais, reutilizando as estruturas e o 

léxico aprendido na aula, axustándose á tarefa solicitada, utilizando 

correctamente as correspondencias gráfico-fónicas e os signos de 

puntuación básicos. Estes textos, aínda que conteñan algunhas incorrecións, 

deberán ser compresíbeis e coherentes. 

• Participar activamente nas actividades que se realicen para, 

analizando palabras, estruturas gramaticais e diversos usos da lingua en 

situación básicas de comunicación, inducir as regras que aparecen nos 

distintos enunciados. 

• Achegar as súas propias reflexións, baseadas normalmente no 

coñecemento doutros sistemas lingüísticos e incorporando as conclusións 

obtidas a autocorrección das propias producións. 

• Amosar actitude de interese cando se aborden aspectos 

socioculturais da lingua estranxeira e non emitir xuízos negativos polo feito 

de que sexan difrentes. 

• Recorrer ás outras linguas para solucionar problemas tanto 

lingüísticos como de comunicación. 

• A avaliación será continua, atendendo ao desenvolvemento de 

capacidades e ao esforzo e traballo individual e colectivo atinxido así como á 

consecución dos obxectivos propostos. 

• Os procedementos de avaliación estarán en relación co logro da 

competencia comunicativa e consecución das catro destrezas (compresión 
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escrita e oral, expresión escrita e oral), avaliarase a reflexión sobre a lingua e 

aspectos socioculturais así como as competencias básicas 

 

Nestes niveis de debutantes elementais a avaliación formativa debe 

ser prioritaria. De todos modos, dado que no contexto escolar é necesaria 

establecer unha avaliación sumativa, establecemos os seguintes criterios: 

A expresión oral avaliarase na actividade de aula, nas interrelacións 

cos compañeiros e co profesor. Cada trimestre teremos unha proba 

específica individual, atendendo aos obxectivos de cada unidade, en que se 

avaliará a corrección formal, a pronunciación, a capacidade de que a 

mensaxe se transmita correctamente. 

A comprensión oral avaliarase cunha proba de escoita dun conto, 

dunha narración sobre a historia de Portugal e dos países da Lusofonía, dun 

extracto dun programa de radio ou similares. A proba consistirá en preguntas 

curtas de comprensión e preencher ocos en branco dun parágrafo literal da 

narración escoitada. 

A expresión escrita avaliarase con exercicios que consistan en facer 

anuncios, cartas, emails, redaccións clásicas en que describan como foron as 

vacacións, os seus deportes favoritos a última película que viron, etc. 

Dependendo do nivel de portugués do grupo, a esixencia será maior. 

A comprensión escrita avaliarase tamén con exercicios simples en 

que a presenza da imaxe achegue unha información clara: descubrir erros, 

completar imaxes, sinalar persoas ou obxectos a partir do texto, ordenar 

diálogos, datos, etc. 

 

5.1.2 No Bacharelato 

• Extraer a información global e específica de mensaxes orais 

emitidas por compañeiros polo profesor ou polos medios de comunicación; 

recoñecer as estratexias comunicativas utilizadas polos interlocutores en 

textos escritos auténticos que traten sobre temas de interese xeral. 

• Empregar as destrezas e estratexias relacionadas cos distintos 
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tipos e finalidades de lectura. 

• Participar en conversacións e debates preparados previamente 

sobre temas de interese utilizando as estratexias adecuadas e producir 

mensaxes coherentes e coa corrección sintáctica necesaria para a súa 

compresión e utilizar os distintos elementos que aseguren a cohesión e a 

coherencia do texto. 

• Reflexionar sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira 

razoando, argumentando, deducindo, sintetizando e inducindo as regras 

correspondentes. 

• Utilizar os elementos lingüísticos de referencia (gramaticais, 

léxicos, ortográficos, fonéticos e textuais) que faciliten a sistematización da 

aprendizaxe. 

• Reflexionar sobre o propio proceso da aprendizaxe aceptando e 

corrixindo os erros, reformulando as regras, expresando definicións sobre 

todo o aprendido e avanzando nas novas aprendizaxes. 

• Interpretar rasgos que definen a cultura ou culturas dos países 

da Lusofonía, e amosar coñecementos de datos de tipo xeográfico, histórico, 

artístico, literario, etc. e incorporar o mencionado coñecemento na 

comunicación en situacións contextualizadas. 

• Achegarse á diversidade social e cultural que transmite a lingua 

estranxeira e buscar similitudes e diferenzas. 

 

6. PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR COÑECEMENTOS PREVIOS 

O alumnado que non tivese escollido portugués como segunda ou 

como primeira lingua en 1º de Bacharelato, e para lles abrir unha 

oportunidade a aqueles que xa tivesen portugués en ESO, ou que son 

oriúndos dalgún país lusófono, realizarase unha proba na que terán que 

demostrar os coñecementos mínimos para poderen acceder a 2º BAC. Esta 

proba será similar ás realizadas nos exames do 3º trimestre do curso 

precedente ao que se queira acceder e segurirá os criterios de nivelación do 

Cadro Europeo Común de Referencia e co QuaREPE (Quadro de Referência 
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para o Ensino do Português no Estrangeiro). A proba constará de catro partes 

e avaliaranse as seguintes competencias: 

• Comprensión oral (unha proba de audición); 

• Expresión escrita (redacción dun pequeno texto escrito); 

• Expresión oral (unha presentación breve); 

• Compreensión de textos (unha proba de comprensión e 

desenvolvemento de tarefas). 

 

7. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Nesta programación a avaliación non é considerada un 

acontecemento puntual, ben polo contrario, avaliar é un proceso continuo, 

progresivo e dinámico. Consequentemente a avaliación do proceso de 

aprendizaxe do alumnado será continua, formativa e integradora. 

Coa avaliación continua, avaliaremos no estudante os progresos 

realizados partindo da súa situación inicial e atendendo á diversidade de 

capacidades, aptitudes, ritmos e estilos de aprendizaxe.  

Cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa o apropiado, 

serán estabelecidas medidas correctoras e de reforzo educativo adaptados 

ás necesidades específicas de cada estudante.  

A avaliación é considerada integradora de todo o proceso de ensino 

e aprendizaxe polo que será tida en consideración a avaliación inicial, a 

avaliación formativa e a avaliación sumativa. 

A avaliación inicial ou diagnóstica será realizada polo departamento 

nas primeiras semanas de aulas en todos os cursos a través de probas orais 

e escritas sen carácter sancionador. 

A avaliación formativa ten como finalidade obter información sobre 

os estudantes, determinar os seus logros e carencias así como as causas das 

dificultades, co obxectivo de que sexa posíbel adaptar o proceso de ensino á 

realidade de cada estudante. Deste xeito o erro será considero como 

información valiosa para coñecer os puntos fracos e atopar solucións ás 

dificultades.  
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No proceso avaliativo serán tidas en consideración todas as 

competencias básicas: comprensión escrita, comprensión lectora, expresión 

escrita, expresión oral e a competencia intercultural, tan importante no 

proceso de ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras. 

 

7.1 Na ESO 
A avaliación da comprensión e expresión escrita así como da 

gramática mediante unha mesma proba escrita. No caso de 1º, 2º, 3º e 4º 

da ESO, o manual de referencia é Passaporte para português. Deixamos á 

escolla de cada docente a idea de facer unha ou varias probas escritas por 

trimestre, previo aviso ao alumnado, segundo a temporalización de cada 

trimestre. 

A expresión oral avaliarase na actividade da aula e sobre todo na 

proba específica que se faga por parte do profesor encargado e a auxiliar de 

lingua portuguesa. Haberá unha proba oral por trimestre. 

A comprensión oral avaliarase mediante unha ou mais probas de 

“Audição” cada trimestre, que segundo o decorrer do trimetre poderán ser 

ou non integradas nalgunha das dúas probas citadas anteriormente 

(comprensión e expresión escrita e expresión oral) ou en datas separadas. 

A nota de cada trimestre calcularase segundo estas porcentaxes: 

• Expresión e comprensión escrita: 25% 

• Expresión oral: 25% 

• Comprensión oral: 25% 

• Competencia Estrutural: 25% 

 

7.2 No Bacharelato 
No curso de 1º de Bacharelato a avaliación da compresión escrita, 

expresión escrita e da gramática (funcionamento da lingua), realizarase 

mediante unha mesma proba escrita. No caso de 1º de Bacharelato o 

manual de referencia é Gramática Ativa 1. No caso de 2º de Bacharelato o 

manual de referencia é Gramática Ativa 2. Realizaranse unha ou duas probas 

por trimestre, segundo o criterio do profesor e seguindo a temporalización 
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marcada. 

A expresión oral avaliarase preferentemente nunha proba oral feita 

polo profesor e a auxiliar de lingua portuguesa. Terase en conta o nivel dos 

alumnos que comezan co portugués por primeira vez. 

A comprensión oral avaliarase mediante unha “Audição” do tipo 

proposto no apartado da ESO, pero centrado no tipo das probas ABAU para 

2º de Bacharalato. Eventualmente, pode estar integrada coas probas 

escritas. 

As porcentaxes para determinar a nota en cada trimestre e na 

avaliación final serán: 

• Compreensão oral : 25% 

• Expressão oral: 25% 

• Expressão escrita: 25% 

• Funcionamento da língua e Compreensão escrita: 25% 

 

Os instrumentos e procedementos de avaliación serán os mesmos 

que na ESO, coa diferenza de que os alumnos que teñan portugués como 

primeira lingua terán que demostrar unha maior competencia, dada a súa 

exposición a máis horas na lingua meta. 

En 2º de Bacharalato as probas escritas serán sustituídas por unha 

proba ABAU ou de dificultade semellante, quedando a calificación final 

determinada do seguinte xeito: 

• Probas escritas (tipo ABAU): 70% 

• Elaboración e exposición oral dos temas de cultura da 

Lusofonía ─temas propostos como materia de exame pola 

comisión de Lingua Portuguesa da CiUGA─ ou outros 

suxeridos polo docente: 20% 

• Traballos propostos na aula: 10% 

 

8. RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE 

O Departamento de portugués comprométese a se pór en contacto a 
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partir do mes de outubro cos alumnos pendentes da materia en ESO e 1º de 

Bacharelato. 

Tanto uns coma outros entregarán cada trimestre ao Xefe de 

Departamento, unha redacción sobre un tema proposto previamente e uns 

exercicios de gramática e de funcionamento da lingua marcados polos 

profesores da materia.  

No terceiro trimestre os que entregasen estas tarefas de maneira 

satisfactoria e aprobasen as redaccións serán calificados como aptos, tendo 

a nota que lle corresponda segundo  a calidade dos seus traballos. 

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Para o alumnado NEAE que requira unha atención educativa 

diferente á ordinaria, por presentar necesidades educativas especiais, por 

dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e 

hiperactividade (TDAH), polas súas altas capacidades intelectuais, por se 

incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de 

historia escolar, estabeleceranse as medidas curriculares e organizativas 

necesarias co fin de que poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas 

capacidades persoais e os obxectivos e competencias establecidas en cada 

etapa para todo o alumnado. 

Entre estas medidas estabeleceranse aquelas que garantan que as 

condicións de realización das avaliacións se adapten ás necesidades do 

alumnado con necesidades específicas. 

Teremos en conta, especialmente, as deficiencias específicas dos 

estudantes con dificultades na lecto-escritura. As diferentes accións 

educativas axudarán a dar resposta, tanto ao estudantado que dentro dun 

mesmo grupo presenta diferentes niveis de coñecemento e uso do idioma, 

como aos que teñen algún tipo de deficiencia física, psiquica ou sensorial. 

Algunhas das medidas implementadas poden ser: 

• Dinámicas de grupo: formación de grupos de traballo por 
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similitude de estilos de aprendizaxe ou de idades, e outras 

combinando nun mesmo grupo estilos, idades e capacidades 

diferentes. 

• Traballo por proxectos, no que todos poidan contribuír coas 

súas fortalezas para a realización da tarefa final. 

• Traballo por secuencias de tarefas de diferente grao de 

dificultade e temporalización (diferentes itinerarios de 

aprendizaxe), relacionadas co mesmo obxectivo, de modo 

que cada alumno poida escoller o seu propio ritmo e nivel de 

dificultade. 

• A atención individualizada. 

• Uso das TIC como ferramenta de autoaprendizaxe, que 

permite ao estudantado determinar o seu propio ritmo e os 

seus intereses, e unha relación co erro menos pública 

mediante a realización de atividades autocorrexíbeis. 

• A atención individualizada ao estudantado con deficiencia 

auditiva. 

• Distribución do alumnado na aula co obxectivo de evitar o 

illamento do alumnado con máis dificultades para se 

integraren en grupos. 

• Uso de diversos materiais que faciliten a autonomía dos 

alumnos e que respecten os diferentes ritmos de aprendizaxe. 

• Recurso a actividades de reforzo ou de ampliación para 

equilibrar as diferenzas. 

 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

 

Neste ano escolar 2020-2021 todo o referido a actividades 

extraexcolares e complementarias virá determinado polo que determinen as 

autoridades sanitarias e escolares e, especificamente no centro do IES A 

Sangriña, polo Plan de Adaptación á Situación COVID-19 elaborado pola 
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dirección do centro. 

 

11. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 

Como xa demostrou a experiencia do ano escolar 2019-2020, é 

preciso interpretar esta programación como unha ferramenta adaptábel a 

todas as circunstancias. Na actual situación de emerxencia sanitaria os 

procedementos de avaliación para a propia programación veñen 

determinados polo que determinen as autoridades sanitarias e educativas. 

Un destes factores determinantes e a presencialidade ou non dos 

docentes e estudantes no propio centro educativo. Como xa foi descrito, o 

Departamento de Portugués do IES A Sangriña xa ten todo preparado para 

posíbeis continxencias, como pode ser o confinamento e a continuación do 

proceso de ensino, aprendizaxe e avaliación á distancia a través da 

Plataforma Moodle e todas as outras ferramentas que fosen necesarias para 

continuarmos co labor educativo. 

No caso de necesidade de reelaboración radical do disposto nesta 

programación debido a novas medidas de carácter sanitario, serían 

elaboradas as respectivas addendas, como xa foi feito no pasado curso 

escolar, para os obxectivos propostos e as dificultades na consecución deses 

obxectivos. 

Na memoria final deste Departamento de Portugués serán 

debidamente recompilados e explicados as mudanzas, adaptacións ou 

reforzos efectuados ao longo do curso escolar coa finalidade mellorar en 

cursos vindeiros a nosa calidade docente. 

 

Na Guarda, a 30 de outubro de 2020. 

 

Asinan o presente documento os profesores e profesoras de lingua 

portuguesa no IES A Sangriña 


