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INTRODUCIÓN

Esta é a programación de Lingua Portuguesa  de 1º e 2º da ESO para o curso 2020-2021. A

materia de Lingua Portuguesa 1 e 2 impártese  no noso instituto como unha das materias

optativas de 1º  e 2º da ESO.

A  decisión  de  introducir  a  materia  de  lingua  portuguesa  no  curriculum  da  noso  centro

educativo foi tomada polo interese que ten para o noso alumnado familiarizarse cunha lingua

que é hoxe a 5ª máis falada no mundo, con case 300 millóns de falantes, que é ademais a

lingua  falada  polos  nosos  vecinos  meridionais  e  que,  alén  diso,   se  orixinou  nunha  zona

xeográfica que  se corresponde coa actual Galiza e os territorios vecinos do alén Miño. Non é

menos importante o feito de que o portugués sexa unha lingua tan próxima ao español e

especialmente  ao  galego,  e  que  por  tanto  é  de  fácil  acceso  e  aprendizaxe  para  os  nosos

alumnos  e  alumnas.   Estes  feitos  están  reflectidos  na  lexislación  galega  desde  que  o

Parlamento Galego aprobou no 11 de marzo de 2014 por unanimidade a “Lei Valentín Paz-

Andrade para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía” pola que o

Goberno galego e as institucións educativas comprométense a incorporar progresivamente a

aprendizaxe da lingua portuguesa como lingua estranxeira nos centros de ensino de Galicia.

O feito de que a Lingua Portuguesa sexa materia optativa en 1º da ESO fai con  que a materia

apenas conte cunha hora semanal de contacto co alumnado e polo tanto  o horario dispoñible

durante o curso é de arredor de trinta horas. Tan reducido número de horas faría que calquera

outra lingua fose estudada a un nivel moi elemental e coma unha simple introdución , mais

dadas as  características  de proximidade do portugués às  dúas  linguas oficiais  da  Galiza,  o

alumnado é capaz desde o primeiro momento de comprender textos dun nivel intermedio,

coñecer moitas das estruturas da lingua e de comunicarse dunha maneira bastante efectiva.
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Presupoñemos polo tanto que o avance no manexo da lingua portuguesa vai ser moito máis

rápido que se fose outra lingua a que estivesemos a estudar.

 A continuación  explicamos os distintos aspectos en que baseamos a nosa práctica docente na

materia de Lingua Portuguesa. 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE LINGUA PORTUGUESA ÁS COMPETENCIAS  BÁSICAS

As competencias  básicas son as capacidades de poñer en práctica  de forma integrada, en

contextos  e  situacións  diversos,  os  coñecementos,  habilidades  e  as  actitudes  persoais

adquiridas.  Son  aquelas  competencias  que  debe  desenvolver  un  mozo  ou  unha  moza  ao

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

activa,  incorporarse  á  vida  adulta  de  xeito  satisfactorio  e  ser  capaz  de  desenvolver  unha

aprendizaxe permanente ao longo da súa vida.

No marco da proposta realizada pola Unión Europea identifícanse oito competencias básicas,

que en maior ou menor medida, dependendo da súa relación máis ou menos directa coa nosa

materia, reflectiranse na nosa programación do xeito seguinte:

1-COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Entre todas as competencias é esta a máis

directamente relacionada coa nosa materia xa que os coñecementos, destrezas e actitudes

propios desta competencia permiten expresar pensamentos, emocións, vivencias e opinións,

así  como  dialogar,  formarse  un  xuízo  crítico,  xerar  ideas,  estruturar  o  coñecemento,  dar

coherencia e cohesión ao discurso e ás propias accións e tarefas, adoptar decisións e desfrutar

escoitando,  lendo  ou  expresándose  de  forma oral  e  escrita.  Todo o  cal,  xa  que  logo,  vai

contribuír ao desenvolvemento da autoestima e autoconfianza dos nosos alumnos e alumnas.

  Vexamos  entón  de  que  maneira  se  reflicten  todos  estes  aspectos  da  competencia   en

comunicación lingüística no noso ensino:
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O obxectivo principal da materia de lingua portuguesa é o de facer aos rapaces e raparigas

capaces de comunicarse oralmente e na lingua escrita con persoas de outras procedencia. De

este  xeito,  as  aulas  de portugués serven para  poñeren os  nosos rapaces  en contacto con

realidades culturais distintas a súa, tanto no noso contexto europeo, como nun contexto máis

amplo a nivel global. Este contacto con outras realidades  fará que os noso alumnado saiba

apreciar e respectar outras formas de vida e outras formas de organización, o que sen lugar a

dúbidas  contribúe  a  capacidade  efectiva  de  convivir  e  resolver  conflitos.  Nas  unidades

traballadas  nas  aulas  de  portugués  hai  abundantes  exemplos  que  nos  achegan  ao

coñecemento da realidade de Portugal e do Brasil, a través dos seus costumes,da súa historia,

música, persoeiros etc.  ,  mais tamén hai exemplos  que nos achegan á realidade da Unión

Europea e doutros continentes.

 O  traballo na aula entre rapaces e raparigas colaborando entre eles, axudándose nas tarefas

que teñen que facer  en parellas  ou en pequenos grupos contribúe ao establecemento de

relacións, en termos de igualdade, entre mulleres e homes, e á eliminación de estereótipos e

expresións  machistas.  Os  materiais  traballados  evitan   roles  tradicionais  da  muller  como

suxeito pasivo e dependente. Como exemplo tomamos o estudo das profesións en portugués,

onde a distribución das profesións entre homes e mulleres é equitativa e non se corresponde

cunha división sexista.

  Un punto fundamental da competencia en comunicación lingüística é chegar a ser consciente

dos distintos tipos de interacción verbal. Durante este primeiro curso de ensinanza secundaria

obrigatoria  o  alumnado vese  exposto  a  distintos  tipos  de  mensaxes  e  intercambios  orais:

chamadas  telefónicas  noticias  na  radio  e  na  televisión,  discusións  sobre  distintos  temas,

disertacións,  presentacións,  charla  social  (small  talk),  etc..  O  alumno deberá  chegar  a  ser

consciente  das  regras,  códigos  e  rexistros  lingüísticos  que  rexen  estes  tipos  de  discurso

ademáis  dos  recursos   tanto  lingüísticos  como  non  lingüísticos  que  interveñen  na

comunicación (pausas, xestos, etc.) .Debe ser tamén consciente de que a linguaxe  e o rexistro
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varían dependendo de se lle falamos a unha persoa de idade, a un amigo, a un superior,etc. Da

mesma maneira o/a estudante da lingua extranxeira deberá aprender distintas funcións e  ser

consciente delas: entre elas podemos citar algunhas como “formulas para expresar acordo e

desacordo, expresar emocións e as cousas das que gostamos e non gostamos, etc. En definitiva

trátase de producir textos orais adecuados a cada situación de comunicación porque dispoñer

da competencia comunicativa implica ter conciencia das convencións sociais,  dos valores e

aspectos  culturais  e  da  versatilidade  da  lingua  en  función  do  contexto  e  da  intención

comunicativa.

  Por outra parte, a lectura e a escritura son accións que reforzan as habilidades que permiten

buscar, recompilar e procesar información e axudan de forma recíproca a ser competentes á

hora de comprender e crear diferentes tipos de textos con intencións comunicativas diversas.

Un  punto  chave  na  creación  de  textos  escritos  son  as  técnicas  para  a  xeración  de  ideas

( tormenta de ideas, busqueda de información a partir de distintas fontes),  mais tamén a

maneira en que esta información se pode estruturar nun texto dependendo da nosa intención.

Neste último aspecto será importante a lectura e analise de distintos modelos dun tipo de

texto  a  partir  dos  cales  o/a  estudante  deberá  desenvolver  textos  narrativos,  descritivos,

argumentativos, etc, según sexa o caso. Damos unha grande importancia tamén a aprendizaxe

de técnicas que nos axudan á dar coherencia e cohesión aos textos, como o uso de conectores,

referentes, formas pronominais, etc.

  Non menos importante que os aspectos tratados é o coñecemento e aplicación efectiva das

regras morfolóxicas  e  sintácticas  de  funcionamento  do sistema da lingua,  especialmente

tratándose dunha lingua estranxeira,  e por tanto, allea aos coñecementos previos do noso

alumnado. Xa que logo, será unha constante na nosa labor docente o estudo da formación e

uso dos distintos modos, voces e tempos verbais e de outras categorías gramaticais.

  Por último, mais non por iso menos importante, mencionaremos a lectura como fonte de

pracer, de descubrimentos doutros contornos e culturas, de fantasía e de saber;  todo o cal
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contribúe  pola  súa vez a  conservar  e mellorar  a  competencia  comunicativa.  Neste  punto

encádranse non só o gran número de textos escritos que se proporcionarán durante o curso

senon tamén o  libro en lingua inglesportuguesa que @ alumn@ debe ler durante este curso.

TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL.

A contribución á competencia no tratamento da información e a competencia dixital desde a

materia de lingua portuguesa pode ser igualmente moi importante. Xa desde hai anos o noso

centro ven utilizando distintas ferramentas para proporcionar información.  Temos previsto

facer  un uso intensivo do CD de audio nas  grabacións que acompañan os  libros  de texto

utilizados durante este ano, ademáis da audición de cancións de distintos cantantes e bandas

en  lingua  portugues.  Utilizaremos  a  internet  para  facer  algún  traballo  de  busqueda  de

información suplementaria, sobre temas tratados nas aulas de portugués ou, desexablemente

doutros temas consensuados cos profesores doutras materias. As  aulas Abalar serán de gran

importancia  para  desenvolver  a  competencia  dixital  do  alumnado  de  1º  da  ESO  desde  a

materia de Lingua Portuguesa.

 Neste tipo de actividades enmarcamos tamén os “quest games”, nos que os/as estudantes se

valen do computador para buscar información encamiñada a un obxectivo final ( por exemplo,

a preparación dunha viaxe real  ou ficticia  a  un destino nun país  europeo).  Continuaremos

tamén a experimentar todas as posibilidades do encerado interactivo do que dispón a aula

Abalar de 1º da ESO e con certeza o alumnado tirará proveito da “Aula virtual Moodle” do

noso centro.

COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ

A aprendizaxe da lingua portuguesa ten tamén un marcado compoñente social,  xa que se

aprende dentro dun grupo social, co que hai que interactuar para progresar nesa aprendizaxe (
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constantemente repetímoslles aos alumnos menos dispostos a participar oralmente en clase

que a única forma de aprender a falar é falando). Nas aulas de portugués hai un bo número de

ocasións  en  que  o  alumnado  teñe  que  traballar  conxuntamente  e  comunicarse   cos

compañeiros para levar a cabo unha tarefa. Ademáis na nosa materia apréndese  fórmulas de

cortesía e  de disuasión, tratamos sobre a linguaxe corporal, interpretamos xogos de rol, todo

o cal conribúe a desenvolver esta competencia social. En resumo, tratamos non só os aspectos

exclusivamente lingüísticos, senón tamén os compoñentes socioculturais que subxacen no uso

da lingua.

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA

A aprendizaxe do portugués ofrece do mesmo modo oportunidades para o achegamento ás

principais  manifestacións  artísticas.  No  material  traballado  nas  aulas  existen  exemplos  de

modelos lingüísticos que conteñen valores artísticos (  poesia,  obras literarias,  publicidade),

pero ademáis con frecuencia usamos fotografías e pinturas para facer descricións e analizar

detalladamente os elementos que nelas se poden ver. Non esquezamos tampouco a variedade

de música e algúns exemplos cinematográficos que se mostrarán na aula. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER e AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL

Xa desde os primeiros cursos e continuando a labor iniciada no ensino primario, tratamos de

que os nosos alumnos e as nosas alumnas desenvolvan a súa autonomía á hora de aprender.

Desde a nosa materia intentamos fomentar a confianza nas propias capacidades, subliñando a

importancia  de  marcarse  metas  alcanzables,  propoñendo  obxectivos,  traballando

cooperativamente, pedindo axuda e buscando solucións ante as dificultades. Faise fincapé na

importancia de ir estudando e repasando o vocabulario e as estruturas vistas en clase de forma

regular. De pouco serve estudar todo dous días antes do exame, xa que os nosos cerebros
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esquecerán pouco despois moita da información que talvez conseguimos plasmar no exame. É

importante repasar con frecuencia o novo vocabulario e a mellor forma de facelo e a través de

redes de vocabulario ( nas que unha palabra se aprende en relación a outras da súa familia

léxica), relacionando con sinónimos e antónimos, escribindo exemplos dentro dun contexto,

facendo  tarxetas  de  vocabulario  ou  de  gramática,  aprendendo  e  repetindo  de  memoria

pequenos diálogos ou cancións. É importante tamén que os/as estudantes sexan conscientes

de que hai distintas formas de ler un texto (entender o significado global do texto ou buscar

información específica) e tamén ser conscientes de que as fontes de información son moi

diversas  (xornais,  libros,  a  internet,  a  radio,  a  televisión).  Intentamos  tamén  que  os/as

estudantes aprendan a planificar o tempo de estudo, dándolle ao descanso a importancia que

lle corresponde.

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E NA INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO

A  nosa  materia  debe  xogar  un  papel  importante  no  coñecemento  do  mundo  físico,

especialmente  mediante  a  utilización  do  portugués  como  instrumento  de  información  en

outros contidos do curriculum, mesmo noutras materias non lingüísticas. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA

Aínda  que  de  xeito  máis  tanxencial  tamén  a  nosa  materia  contribúe  nalgunha  maneira  á

competencia matemática. Na materia de Lingua Portuguesa  estúdanse os números cardinais e

os ordinais e con frecuencia practícanse a través da suma, resta, multiplicación e división, e

como estas operacións se expresan en inglés.  Tratamos tamén conceptos como: a metade, a

maioría, unha cuarta/ terceira parte da xente/ das cousas.... A miúdo os alumnos teñen que

interpretar un gráfico ou unha estadistica, ou contrariamente teñen que plasmar nun gráfico

unha pequena enquisa feita entre os membros da clase.
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OBXECTIVOS  XERAIS

  No  que  se  refire  á  finalidade  concreta  do  ensino  da  lingua  portuguesa,  trataremos  de

capacitar  ó  alumno  para  o  uso  da  lengua  por  medio  do  manexo  das  diferentes  funcións

lingüísticas básicas nas diversas situacións de interacción social ou cultural nas que se poda

atopar  na  vida  real.  Deste  xeito,  conseguirase  proporcionar  ao  alumno  un  medio  de

comunicación que lle  permita relacionarse con xente  doutras  procedencias,  coñecer  a súa

forma de pensar, os seus costumes e tradicións e en xeral outras culturas. Este acercamento

servirá para desenvolver a súa propia personalidade como ser social e ciudadano do mundo

con horizontes máis amplos que o entorno no que habitualmente vive.

  Deste  xeito,  como obxectivos  xerais  a  conseguir  durante  todo o proceso de aprendizaje

sinalaremos os seguintes:

- Lograr que o alumnado poda expresarse na lingua portuguesa para poder satisfacer as

súas necesidades de comunicación nalgunhas situacións habituais da vida cotiá.

- Establecer unhas bases sólidas que permitan o perfeccionamento posterior da lingua.

- Poñer ao alumnado en contacto cos aspectos máis relevantes da vida e cultura dos países

de lingua portuguesa.

- Despertar  no  alumnado  o  interese  polo  coñecemento  doutras  culturas,  capacitandoo

para a lectura de textos axeitados ao seu nivel e ás súas necesidades.

- Utilizar unha metodología baseada no traballo en equipo e na colaboración.

- Promover e activar a creatividade e a iniciativa do alumnado cun ensino que incite a

participación.

- Razoar con sentido crítico ante os acontecimentos cos que o alumnado se enfrente.

- Promover a adquisición de técnicas e habitos de traballo e estudio que sirvan non só para

o  desenvolvemento  intelectual  do  estudante,  senón  tamén  para  un  mellor  servizo  a

comunidade.
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

O obxectivo final  desta aprendizaxe é conseguir  que o alumno poda comunicarse na nova

lingua cun nivel lingúístico axeitado en situacións habituais que pode encontrar na vida real, e

por iso o ensino da lingua portuguesa deberá estar orientado á consecución deste fin.

  Para que o alumno acade unha capacidade de comunicación efectiva, éste deberá manexar as

catro destrezas básicas da lingua,é dicir, deberá entender o que escoita, falar, ler e escribir. Por

iso,  á  hora  de  planificar  unha  unidade,  teremos  en  conta  a  práctica  das  catro  destrezas

fundamentais.

  En canto ás habilidades comunicativas , prestaremos especial atención os seguintes aspectos:

- Predición e anticipación do contido de textos orais e escritos a partir da anticipación e da

interpretación de elementos lingüísticos e non lingüísticos.

- Comprensión de ideas principias e secundarias en textos orais e escritos, sendo capaces

de distinguir entre ambas.

- Inferencia  de significados de informacións descoñecidas mediante a interpretación de

elementos contextuais e lingüísticos: título, ilustracións, formato, colocación, formación

de palabras, etc.

- Identificación de rasgos que identifican o código oral he escrito: elementos de cohesión e

coherencia, redundancia e repetición.

- Transmisión de información esencial a outras persoas sobre o lido ou escoitado.

- Planificación na emisión de mensaxes, considerando a intención comunicativa, a situación

de comunicación e os interlocutores.

- Desenvolvemento  de  estrategias  que  axuden  a  comunicar  con  éxito,  mantendo  un

equilibrio entre a corrección formal e a fluidez: ortografía, pausas, signos de puntuación.

- Realización de tarefas lectoras adecuadas ao tipo de textos e á finalidade coa que se le,

dependendo de que a lectura sexa intensiva ou extensiva.
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- Producción  de  textos  orais  e  escritos  que  conteñan  elementos  de  coordinación  e

subordinación.

Prestaremos tamén especial atención aos aspectos léxico e fonético, xa que a adquisición de

vocabulario é un dos elementos fundamentais á hora de lograr unha  comunicación efectiva.

Tamén a pronuncia é outro dos aspectos que máis influencia teñen para que a mensaxe sexa

transmitida  dun  modo efectivo.  Todo isto  tendo sempre  en  conta  o  nivel  e  ciclo  no  que

estamos ensinando. Estes dous aspectos serán tratados máis extensamente na programación

detallada do curso.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE DO  ALUMNADO

Un rasgo característico e esencial na atención á diversidade é a atención aos diferentes tipos

de alumnos que integran unha clase. Dita atención plásmase nun programa básico destinado á

consecución duns obxectivos de aprendizaxe, máis unha serie de recursos para levar a cabo

actividades de reforzo e actividades de ampliación.

  O feito de que esta materia só dispoña dunha hora de clase semanal non implica que non se

poda prestar unha atención máis individualizada dado o tamaño relativamente pequeño do

grupo.  Así prestarase maior atención ás habilidades de “falar” e “escoitar” cos alumnos que

así o precisen, ademáis de poder facerse reforzo e traballo remediativo co alumnado que teña

dificultades especialmente aportandolle a este alumnado materiais extra para poder traballar

dun xeito máis individualizado.

Os recursos utilizados para as actividades de reforzo son habitualmente:

- material fotocopiable para o reforzo do vocabulario e as estruturas.

- Banco de actividades comunicativas.

- Material para a pantalla dixital interactiva.

Os recursos para as actividades de ampliación son:
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- actividades extra e de ampliación de coñecementos.

- Exercicios de vídeo e audición ademáis doutros tomados da internet.

- Actividades  de  ampliación  nas  áreas  de  vocabulario,  gramática  e  lectura,  non  só  en

material impreso, senón tamén en formato dixital.

- Material para a pantalla dixital interactiva.

- Materiais aloxados na Plataforma Virtual Moodle.

METODOLOXÍA

En  primeiro  lugar  consideramos  conveniente  analizar  o  nivel  de  partida  en  canto  a

coñecementos e destrezas do alumnado, co fin de orientar mellor o noso proxecto educativo.

A  variedade  de  medios  e  temas  é  un  punto  fundamental  para  buscar  a  motivación  do

alumnado. Por iso, introduciremos na aula as grabacións en formato CD e DVD, e intentando

fomentar  a  competencia  dixital  do  alumnado,  faremos  uso  dos  computadores  dos  que

dispoñemos,  como  unha  ferramenta  máis  que  pode  contribuír  ao  desenvolvemento  das

competencias lingüísticas e comunicativas.

  Atenderemos os distintos aspectos lingüísticos que configuran a lingua portuguesa para que,

de forma gradual na súa aplicación, resulten valiosos e atractivos para os alumnos.

O papel do profesor variará segundo o tipo de tarefa que se estea a desenvolver. Poderá ser o

de coordenador nas actividades comunicativas, de director ou esperto no traballo puramente

gramatical,  ou  de  asesor  e  motivador   de  intereses  nas  actividades  máis  enfocadas  á

investigación e a busca de información.

Na mellora das destrezas receptivas se prestará especial  atención á recoñecer o contexto

dunha situación, facilitando así a comprensión da mesma. Ademais a exposición constante a

distintos tipos de mensaxes orais é esencial para mellorar a comprensión oral, tendo en conta

que  o/a  estudante  debe  ser  consciente  de  que  o  feito  de  non  entender  cada  unha  das

palabras que o compoñen, non significa que non se poda entender globalmente o texto. O
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mesmo pódese aplicar a lectura de textos, non só nos materiais proporcionados en formato

papel, senón tamén na internet.  

Con respecto á adquisición e mellora das destrezas produtivas,  partirase de modelos nos que

@ alumn@ ten que memorizar e practicar con pouca liberdade, de xeito que se torne máis

automático, para pasar despois , unha vez se logre certa seguridade, a dar máis liberdade  e

máis creatividade á expresión.

Con respecto ao nivel  fonolóxico,  escoitaremos e  repetiremos fonemas,  pares  mínimos  e

palabras co fin de que alumno chegue a diferenciar e consiga reproducir os sons da lingua

portuguesa. Daremos instrucións de cómo articular os sons que presentan máis dificultade e

os  compararemos cos  que existen nas  dúas linguas da  nosa comunidade ou con aqueles

doutras linguas cos que o/a alumno/a xa tivese contacto. Prestaremos ademais atención á

melodía e ritmo da lingua portuguesa.

ORIENTACIÓNS PARA A AVALIACIÓN. PRINCIPIOS XERAIS:

A avaliación constitúe o seguimento do progreso dos alumnos e,  en consecuencia,  a  sua

realización implica o desenvolvemento dela en tres fases:

-Avaliación inicial: Trataremos de identificar o nivel de coñecementos do alumnado ao inicio

do curso, tanto no referente a coñecementos lingüísticos como a actitudes e intereses.  É

importante coñecer cal é a lingua habitual do alumnado para así poder prever as dificultades

que poden encontrar na aprendizaxe. Esta fase é importante porque nos da unha idea das

necesidades comunicativas e dos coñecementos previos do alumnado, ademáis das areas nas

que debemos facer maior fincapé

-Avaliación formativa: Neste tipo de avaliación formativa faremos unha recollida constante de

información que nos facilite datos fiabeis sobre o progreso do alumno na aprendizaxe e sobre

as súas necesidades de reforzo  ou simplemente de apoio puntual para asegurar o logro dos

obxectivos. A avaliación formativa está plenamente integrada no proceso de aprendizaxe  e
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está destinada, por un lado,  a que os estudantes tomen conciencia dos aspectos  nos que

teñen que facer un esforzo aínda maior, e por outro lado para que o profesor poda  adaptar a

súa  intervención  educativa.  Neste  sentido  cobra  especial  importancia  a  observación  do

traballo na clase, as achegas dos alumnos sobre como ven eles o proceso de aprendizaxe e os

progresos que están facendo, ademais das pequenas probas que obrigan ao/á alumno/a a

reflexionar sobre onde ten que traballar  máis arreo e  indican ao profesor onde hai  que

aplicar un reforzo.

-Avaliación sumativa: realízase ao final do proceso e así avaliamos o nivel obtido por cada

estudante ao final do proceso. Aínda que tradicionalmente asociouse este tipo de avaliación

co exame final, non é este o único medio para a avaliación sumativa, senón que o profesor

pode avaliar outras actividades ou partes do proceso cando  considere que  estas coinciden

cun momento significativo.

CRITERIOS    DE AVALIACIÓN      E   ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

A avaliación ten que ser considerada como un instrumento que  poida servir  para facer un

seguimento e valoración do traballo do alumnado tanto a nivel do proceso de aprendizaxe do

alumnado como do grao  de  consecución  dos  estándares  de  aprendizaxe que  aparecen  a

continuación.

1. Comprensión de textos orais

1.1-  Comprende  preguntas  básicas  moi  sinxelas  e  habituais  sobre  asuntos  persoais  ou

educativos (nome, idade, enderezo, nivel de estudos, actividades na aula etc.) sempre que se

fale de xeito pausado e ben articulado, e se repita se o necesita.

1.2-  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.

1.3-  Comprende  o  sentido  global  e  a  información  máis  relevante  de  textos  orais  breves

(instrucións  e  comunicados)  coas  estruturas  previamente  traballadas,  léxico  moi  común
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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.

1.4- . 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.

2. Produción de textos orais

2.1-  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.

2.2- 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.

2.3- . Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en situacións moi habituais

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.

2.4- 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.

2.5- 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
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predicibles,  se  pode  solicitar,  con  preguntas  sinxelas  e  directas,  a  colaboración  da  persoa

interlocutora para entender e facerse entender.

3. Comprensión de textos escritos

3.1- Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu interese.

3.2- Comprende avisos, obrigas e prohibicións básicas e predicibles, referidas a necesidades

inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual.

3.3- Comprende información básica e sinxela de correspondencia persoal breve na que se fala

de si mesmo/a e sobre gustos, preferencias e intereses referidos a temas moi cotiáns e propios

da súa idade.

3.4- Comprende información esencial e localiza información específica en material informativo

sinxelo como menús, horarios, catálogos e listas de prezos.

4. Produción de textos escritos

4.1-  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.

4.2-  Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e relativa ao seus

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

4.3- Escribe notas, listaxes, tarxetas postais, felicitacións e mensaxes en soporte dixital moi

sinxelas e breves, relativas a necesidades inmediatas.

4.4-  Escribe correspondencia  moi  breve e sinxela,  a  partir  dun modelo,  substituíndo unha

palabra  ou expresión por outra  para  unha funcionalidade ou tarefa determinada (felicitar,
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informar,  preguntar,  etc.)  tanto  de  forma  manuscrita  como  en  formato  dixital,  cunha

presentación limpa e ordenada.

5. Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe

5.1-  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.

5.2-  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.

5.3- 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.

5.4-  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.

5.4- 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.

Contexto presencial e semipresencial
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Basearemos a avaliación en probas orais e escritas que sirvan para valorar a capacidade do/da

alumno/a á hora de desenvolver  as catro destrezas básicas do portugués:  escuta,  leitura,

escrita e fala.

A observación sistemática do traballo e das condutas do alumnado forma parte importante

tamén dos criterios de avaliación e por iso a avaliación considerada como nota que ten que

ser outorgada a cada estudante en cada período avaliativo, non será máis que o resultado das

múltiples valoracións anteriormente sinaladas.

Consideramos imprescindíbel a asistencia a clase por parte do/da alumno/a. De non darse

esta circunstancia estaríamos ante un caso de faltas que xa preve a lexislación e veríamonos

na  imposibilidade de  avaliar  positivamente  ao/á  alumno/a,  impedíndose desta  maneira  a

promoción ao curso seguinte.

 Partindo do concepto de avaliación continua, cada unha das avaliacións incluirá  en gran

medida os contidos das anteriores, valorándose o traballo d@  alumn@ día a día, resaltando a

importancia da participación oral e a contribución do/a estudante ao desenvolvemento da

clase.

 A nota final en cada avaliación ao longo do curso será o resultado de sumar a nota das

diferente  probas.  Nestas  inclúese unha  parte  de gramática,  outra  de vocabulario  e  unha

terceira de comprensión escrita, valorada nun 45%; a proba ou probas de expresión escrita

terá unha valoración do 15%. A expresión oral valorarase nun 15% da nota global en caso de

que  esta  habilidade  se  poda  avaliar  dadas  as  dificultades  que  este  ano  supón  o  uso  da

máscara e as medidas de distanciamento social. A comprensión oral terá unha valoración do

15%. Un 10% da nota de cada avaliación e da nota final reflectirá a actitude e o traballo na

clase.

Ao longo do curso 2020-21 haberá unha reunión de avaliación inicial no mes de outubro , e

posteriormente tres avaliacións ordinarias (1ª avaliación:  decembro / 2ª avaliación: marzo e

3ª avaliación: xuño). 
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En 1º da ESO, dado que esta materia non se impartiu o ano pasado, non é necesario facer

ningún programa de recuperación para alumnos que non atinguen o nivel deste curso. Haberá

unha proba e avaliación extraordinarias a comezos de setembro para aqueles/as alumnos/as

que non tivesen superada a materia na avaliación ordinaria de xuño. 

En 2º da ESO, dado que todo o alumnado cursou e aprobou no ano pasado a materia Lingua

Portuguesa  de  1º  da  ESO,  non  é  necesario  facer  ningún  programa de  recuperación  para

alumnos que non atinguen o nivel deste curso. Os contidos que non foron estudados no curso

anterior son retomados este ano para integralos na programación de 2º da ESO deste ano

escolar 2020-21.

 Haberá unha proba e avaliación extraordinarias a comezos de setembro para aqueles/as

alumnos/as que non tivesen superada a materia na avaliación ordinaria de xuño. 

Contexto non presencial

No  caso  de  que  a  actividade  lectiva  presencial  se  vise  interrumpida  pola  pandemía  e

tivesemos  que  realizar  a  labor  docente  a  través  dunha  plataforma  virtual  (  Aula  Virtual

Moodle  ou  Google  classroom),  a  entrega  de  tarefas  e  as  probas  obxectivas  escritas  se

realizarían a través destas plataformas. A actitude e o traballo avaliaríanse neste caso tendo

en conta a participación e a entrega de tarefas por esta vía.

CONTIDOS DE LINGUA PORTUGUESA DE 1º DA ESO:

A  continuación  detállanse  os  contidos  gramaticais,  léxicos,  función  comunicativas  e

fonológicos  que se tratarán neste primeiro curso da ESO. En cada trimestre trataranse dous

bloques temáticos, deixando na última avaliación un periodo de revisión e repaso dos contidos

vistos durante o curso.

1- BLOQUE 1

COMPETÊNCIA GRAMATICAL

Pronomes persoais
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Presente de indicativo dos verbos SER, ESTAR, TER

Presente de indicativo das tres conjugações.

Pronomes interrogativos

DE/EM/A+ artigo a/o

Nomes dos países e adjetivos de nacionalidade. 

LÉXICO:

Países, línguas e nacionalidades.

Números do1 ao 102.

Objectos na sala de aula. (Dic. P.87-90)

Horas  (Dic. P.177)

Cores.

Días da semana (Dic.p 176)

OBJETIVOS COMUNICATIVOS

Apresentar-se

Pedir e dar informações pessoais.

Gostos e preferências.

Falar sobre horários e actividades na sala de aulas.

FONOLOGIA E ORTOGRAFIA

O alfabeto

Sinais gráficos e de pontuação

2- BLOQUE 2

COMPETÊNCIA GRAMATICAL

Presente de indicativo dos verbos DAR e IR.

Estar a fazer alguma coisa: estar a fazer  e estar fazendo.

Possessivos.

LÉXICO:

Descrições físicas e psicológicas.

Familia

Trabalho.
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Meses do ano.

OBJETIVOS COMUNICATIVOS

Cumprimentar

Descrever pessoas.

Falar da familia e dos amigos

Fazer apresentações.

Despedir-se.

FONOLOGIA E ORTOGRAFIA

Sílaba tónica.

Acentos gráficos.

3- BLOQUE 3

COMPETÊNCIA GRAMATICAL

Demonstrativos: isto , isso, aquilo; esta, essa…

Preposição + demonstrativo: nesta, daquela,nisto…

Locuções de lugar: encima de, debaixo de, em frente de, atrás de, ao lado de

Comparações: mais barata do que, maior do que…

Há+ indefinidos: há muitos, poucos, nenhum.

Tudo vs todo.

Presente de indicativo dalgúns verbos irregulares: faço, posso, ouço, peço, sei

LÉXICO:

A casa, os quartos e o mobiliario.

A cidade.

Números: do 100 ao 2 000 000

Preços e medidas.

OBJETIVOS COMUNICATIVOS

Descrever a mina casa, a zona onde vivo e a mina cidade.

Perguntar e dizer preços.

Fazer comparações.

Compreender anúncios sobre casas.
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FONOLOGIA E ORTOGRAFIA

Acentuação das palabras graves.

CONTIDOS DE LINGUA PORTUGUESA DE 2º DA ESO:

Seguindo as  instrucións  do 30 de xullo  2020,  da  Dirección Xeral  de  Educación,  Formación
Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar
no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia
nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación
secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato,  ao  longo  do  1º  trimestre  incorporaremos  as
aprendizaxes imprescindibles non acadadas ao longo do curso anterior por mor da suspensión
das aulas debido ao COVID.

Os elementos sintácticos discursivos e léxicos así como as función comunicativas non tratados
no ano escolar 2019-20 a causa da suspensión das aulas presenciais motivada pola pandemia
de coronavirus son tratados na programación didáctica ordinaria deste ano 2020-21

1- BLOQUE 1

COMPETÊNCIA GRAMATICAL

Demonstrativos: isto , isso, aquilo; esta, essa…

Preposição + demonstrativo: nesta, daquela,nisto…

Locuções de lugar: encima de, debaixo de, em frente de, atrás de, ao lado de

Comparações: mais barata do que, maior do que…

Há+ indefinidos: há muitos, poucos, nenhum.

Tudo vs todo.

Presente de indicativo dalgúns verbos irregulares: faço, posso, ouço, peço, sei

LÉXICO:

A casa, os quartos e o mobiliario.

A cidade.

Números: do 100 ao 2 000 000

Preços e medidas.

OBJETIVOS COMUNICATIVOS
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Descrever a mina casa, a zona onde vivo e a mina cidade.

Perguntar e dizer preços.

Fazer comparações.

Compreender anúncios sobre casas.

FONOLOGIA E ORTOGRAFIA

Acentuação das palabras graves.

2- BLOQUE 2

COMPETÊNCIA GRAMATICAL

Futuro con IR + infinitivo: Vou fazer…

Verbos reflexos: levantar-se, deitar-se, despir-se

Colocação dos pronomes reflexos nas negativas: Não me levanto.

Preposições de tempo con días, partes do dia, etc.

Conectores temporais: Depois, em seguida, logo, e, etc.

Verbos irregulares: ler, ver, ter, vir.

LÉXICO:

A rotina diaria

As tarefas domesticas.

O meu tempo libre.

As profissões.

Expressões de frequência

OBJETIVOS COMUNICATIVOS

Marcar um encontró com alguém.

Falar das rotinas próprias e compreender as doutras pessoas.

Relacionar profissões e tarefas.

Dizer o nome e a data dos feriados.

Planear um fim de semana.

FONOLOGIA E ORTOGRAFIA

A letra e

A pronúncia do presente dos verbos “ver, ter, ler e vir”.
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3- BLOQUE 3

COMPETÊNCIA GRAMATICAL

O pretérito perfeito simples (indicativo)

Marcadores temporais: hoje, ontem, anteontem, hoje de manhã, hoje à de tarde, no 
día seguinte, dois días depois.

O superlativo.

Preposições de movimiento. Foi ao banco, foi  para o Brasil, fomos de carro, fomos no 
meu carro.

LÉXICO:

As férias.

Os alojamentos e os transportes.

Na agência de viagens.

No hotel.

Na bilheteira.

As estações do ano. 

OBJETIVOS COMUNICATIVOS

Falar sobre experiências no passado.

Falar duma viagem que fiz.

Compreender informações sobre destinos de férias folhetos turísticos.

Trocar informações em hotéis.

FONOLOGIA E ORTOGRAFIA

A letra o

Os ditongos orais

As vogais e os ditongos nasais.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS
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Durante  este  curso  decidimos  non  utilizar  ningún  libro  de  texto  xa  que  suporía  para  o

alumnado un gasto excesivo nunha materia dunha hora semanal e tendo en conta o dispendio

que xa fan os país e nais para comprar os libros e materiais de outras materias cunha carga

lectiva maior. Os recursos utilizados serán habitualmente:

- material fotocopiable para o  vocabulario e as estruturas.

- Banco de actividades comunicativas.

- Material para a pantalla dixital interactiva.

- Exercicios de vídeo e audición ademáis doutros tomados da internet.

- Actividades  de  ampliación  nas  áreas  de  vocabulario,  gramática  e  lectura,  non  só  en

material impreso, senón tamén en formato dixital.

- Materiais aloxados na Plataforma Virtual Moodle.

-

TABOA  CONTIDOS MÍNIMOS  PARA SUPERAR A MATERIA DE LINGUA PORTUGUESA 1

Léxico Gramática Comunicación
Fonoloxía e
ortografía

-Países, 
nacionalidad.

-Números.

-A sala de aula.

-Horas.

-Cores.

-Días da semana.

- Descrições físicas.

-A familia

-Meses do ano.

- A casa e os quartos.

- Pronomes persoais

-Presente  indicativo 
SER, ESTAR, TER, 
LER, TER, VER, VIR, 
DAR, IR, FACER, 
SABER, PODER.

-Presente de 
indicativo regular.

-Pronomes 
interrogativos

-Estar a fazer.

-Possessivos.

-Demonstrativos.

-Apresentar-se.

-Dar informação 
pessoal.

-Gostos e 
preferências.

-Falar sobre horários 
e actividades na 
aula.

-Cumprimentar

-Descrever pessoas.

-Falar da familia.

-Fazer 
apresentações.

-O alfabeto

-Sinais gráficos e de 
pontuação.

-Sílaba tónica.

-Acentos gráficos.

-Acentuação das 
palabras graves.
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-A cidade.

-A rotina diaria

-O meu tempo libre.

-As vacacións.

-Comparativos

-Verbos reflexos e 
colocação pronome

-Conectores 
temporais: Depois, 
em seguida, logo, e, 
etc.

-Há+indefinidos

-O pretérito perfeito 
simples (indicativo)

-Despedir-se.

-Descrevo onde 
moro

-Fazer comparações.

-A letra e.

-A letra o.

-Os ditongos orais.

-As vogais e os 
ditongos nasais.

TABOA  CONTIDOS MÍNIMOS  PARA SUPERAR A MATERIA DE LINGUA PORTUGUESA 2

Léxico Gramática Comunicación
Fonoloxía e
ortografía

-Trabalho.

- A casa e os quartos.

-A cidade.

-A rotina diaria

-O meu tempo libre.

-As profissões.

-Expresar frequência.

-As vacacións.

-Os transportes.

-As estações do ano.

-O tempo. 

- Pronomes persoais 
de complemento.

-Presente  indicativo 
SER, ESTAR, TER, 
LER, TER, VER, VIR, 
DAR, IR, FACER, 
SABER, PODER.

-Presente de 
indicativo regular.

-Estar a fazer.

-Possessivos.

-Demonstrativos.

-Comparativos

-Futuro IR + 
infinitivo.

-Verbos reflexos e 
colocação pronome

-Conectores 
temporais: Depois, 
em seguida, logo, e, 

-Dar informação 
pessoal.

-Gostos e 
preferências.

-Cumprimentar

-Descrever pessoas.

-Falar da familia.

-Fazer 
apresentações.

-Despedir-se.

-Descrevo onde 
moro

-Perguntar preços.

-Fazer comparações.

-Marcar encontros.

-Falar das rotinas.

Falar das profissões.

-O alfabeto

-Sinais gráficos e de 
pontuação.

-Sílaba tónica.

-Acentos gráficos.

-Acentuação das 
palabras graves.

-A letra e.

-A letra o.

-Os ditongos orais.
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etc.

-Há+indefinidos

-O pretérito perfeito 
simples (indicativo)

-Marcadores tempo: 
hoje ontem.

-O superlativo.

Falar dos feriados.

-Planear fim de sema

-Falar de 
experiências no 
pasado.

-Falar duma viagem. 

-Trocar informações 
em hotéis.

-As vogais e os 
ditongos nasais.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES:

Temos previsto  aproveitar algunhas datas sinaladas no calendario escolar ( como o Día de San

Valentín, 14 de febreIro; Día de Europa, 9 de maio) para celebrar alguna actividade relacionada

coa  lectura  e  a  edición  de  textos.  No  primeiro  caso,  en  posible  colaboración  con  outros

departamentos de linguas, poderíase tratar dun concurso de cartas de amor en calquera das

linguas que se ensinan no noso centro. 

Asdo:                                                    (Profesores da materia)

1º ESO: Alberto Fernández Díaz ( membro do Departamento de lingua inglesa)

2ºESO. Henrique Dacosta ( membro do Departamento de lingua  galega)
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