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1. INTRODUCIÓN

CONTEXTO

O desenvolvemento desta programación réxese polas directrices da Resolución do 26 de maio de

2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para

o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria

obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/23.

O presente documento contén as programacións relativas aos niveis 2º ESO, 4ºESO e 2ºBAC, para

os cales aínda é de aplicación neste curso o decreto 85/2015, baixo a normativa da LOMCE. Para os

demais niveis realizarase na aplicación PROENS, creada para tal efecto.

 CARACTERÍSTICAS DO CENTRO E DO ALUMNADO

O IES Poeta Díaz Castro conta, na actualidade,  con 30 membros de claustro (25 PES, 1 PT, 1

profesora  de  Relixión,  2  PES  a  media  xornada  e  1  auxiliar  de  conversa);  2  conserxes;  1

administrativa; 3 compañeiras do persoal de limpeza e 1 compañeira na cafetaría; e 190 alumnos

matriculados.

Trátase dun centro situado nunha vila pequena,  no cal,  aproximadamente,  o 60% do alumnado

procede do medio rural e un 40% da propia vila (en relación cos anteriores datos sociolingüísticos,

xa  se  pode  observar  un  aumento  do  desprazamento  do  rural  á  vila).  Alén  disto,  continuamos

apreciando un aumento de alumnado de orixe foránea, non só de fóra da nosa CA, senón tamén de

fóra do estado español. Así pois, constatamos un claro incremento de alumnado que precisa dun

especial apoio para a súa integración social e, polo tanto, tamén lingüística. Por outra parte, trátase

dun centro moi dinámico, implicado permanentemente en diferentes proxectos: PLAMBE (plan

mellora  de  bibliotecas  escolares),  Proxecta,  Sección  bilingüe,  Contratos-Programa,  E-Dixgal,

Erasmus+, etc.

Canto  ás  características  sociolingüísticas,  cómpre  mencionar  os  aspectos  referidos  ao  ámbito

familiar e ao ámbito máis xenérico de relación que denominamos ámbito social.

Ámbito familiar:

O 57,7% do noso alumnado procede de familias nas cales os avós falan sistematicamente en galego;

o 50%, de familias en que os pais e nais falan galego e, arredor do 37% de familias en que os pais e

nais utilizan galego e castelán. Nalgúns casos, escasos mais cada vez con maior frecuencia, utilizan

só o castelán (entre o 8 e o 10%). No relativo ao alumnado, un 61,3% ten o galego como lingua

materna.

Ámbito social: 

O noso instituto atópase nun entorno social rural, porén moi próximo a áreas urbanas importantes,

como son as cidades da Coruña e Lugo, coas que se comunica a través da estrada nacional VI e da

autovía, ademais do tren, que ten parada na vila.  Con isto queremos dicir  que as relacións con



lugares nos que a presenza do castelán é máis agresiva e patente son frecuentes e, seguramente,

condicionantes do comportamento lingüístico observado.

Durante este curso académico 2022-2023, o alumnado de 2PLE distribúese da seguinte maneira: 

1º da ESO: 1 grupo  de Segunda Lingua Estranxeira: Portugués

2º da ESO: 1 grupo  de Segunda Lingua Estranxeira: Portugués

3º da ESO: 1 grupo  de Segunda Lingua Estranxeira: Portugués

4º da ESO: 1 grupo  de Segunda Lingua Estranxeira: Portugués

1º de BAC: 1 grupo de Segunda Lingua Estranxeira: Portugués I

2º de BAC: 1 grupo de Segunda Lingua Estranxeira: Portugués II

Canto  a  necesidades  específicas  do  alumnado,  neste  curso  temos  nas  aulas  de  portugués  unha

alumna con protocolo de absentismo iniciado no curso pasado que acabou en atención domiciliaria

que, presumibelmente, continuará no presente curso escolar. 

Neste  curso  académico  o  Departamento  de  Portugués  está  integrado  por  unha  única  persoa,  a

profesora María  Gómez Díaz,  con destino definitivo no centro,  que imparte  todos os grupos e

exerce de xefa de Departamento.

DATOS DO DEPARTAMENTO

Profesora Materia(s) impartidas Grupos

María Gómez Díaz

(Xefa de departamento)

Segunda  Lingua  Estranxeira:

Portugués (2PLE)

1º ESO A/B (1 grupo)

2º ESO A/B (1 grupo)

3º ESO A/B (1 grupo)

4º ESO A (1 grupo)

1º BAC A (1 grupo)

2º BAC A (1 grupo)

Todas as sesións son impartidas en lingua portuguesa.

O MECR E AS LINGUAS

O ensino de linguas estranxeiras ten mudado moito desde a chegada das abordaxes comunicativas.

Así,  o  novo papel  atribuído ao ensino e  á aprendizaxe no panorama educativo europeo como

potenciais promotores dunha sociedade máis xusta e inclusiva están presentes no Marco Europeo

Común de Referencia (MECR), publicado polo Consello de Europa no ano 2001; nel descríbese



exhaustivamente aquilo que quen estuda unha lingua ten de aprender para ser capaz de comunicar

nesa lingua, e cales son os coñecementos e capacidades que ten que desenvolver para ser eficaz na

súa actuación.

XUSTIFICACIÓN

Dunha maneira xeral, programar é planificar o traballo que se vai desenvolver ao longo dun ano

académico, isto é, a expresión previa ordenada e pormenorizada dos traballos que o profesorado e o

alumnado realizarán na escola, na casa (TPC) eventualmente, e en actividades extraescolares.

Canto á xustificación da inclusión no currículo de 2PLE no ensino secundario, é obvio que posúe

vantaxes evidentes. Á partida, polo feito de capacitar o alumnado na correcta utilización dunha lingua

na cal é posíbel relacionarse con cerca de 300 millóns de persoas e que crece en interese e utilización

polo  papel  estratéxico  que  desenvolven  países  como  o  Brasil,  máxime  nun  contexto  en  que  as

relacións económicas, comerciais e culturais comezaron a se intensificar e precisan medrar. Alén diso,

non hai dúbidas sobre os efectos benéficos do punto de vista lingüístico, visto o reforzo que supón

para asentarmos un modelo de lingua de calidade. Ademais, con toda a certeza, o estudo do portugués

contribúe para o alumnado valorizar a propia lingua, para a depurar de erros e castelanismos, para

accederen a unha cultura moi rica e pouco coñecida pola xuventude e, aínda, para se descolonizaren

mentalmente, deixando de considerar o castelán como referencia e medida de todas as cousas.

Para alén do que o Decreto 86/2015 sinala a respecto da riqueza que supón o coñecemento doutras

linguas, o alumnado galego parte dunha situación de maisvalía en relación a calquera outro. Aínda, a

xustificación da inclusión da 2PLE no ensino sopórtase tamén na LEI 1/2014, do 24 de marzo, para o

Aproveitamento da Lingua Portuguesa e Vínculos coa Lusofonía que, no artigo 2, estabelece que o

goberno  galego  incorporará  progresivamente  a  aprendizaxe  da  lingua  portuguesa  no  ámbito  das

competencias en linguas estranxeiras nos establecementos de ensino da Comunidade Autónoma da

Galiza.

Porén, a singularidade da Galiza á hora de o alumnado galego estudar portugués, non é considerada

nos planos curriculares. Os contidos, estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación publicados

no  Decreto  86/2015  son  comúns  a  todas  as  linguas  estranxeiras,  (salvo  os  contidos  sintáctico-

discursivos).  Non  é  difícil  percibir  que  o  ensino  e  a  didáctica  do  portugués  debía  posuír  certa

excepcionalidade nos  currículos:  o  coñecemento,  máis  ou menos  profundo,  activo  ou pasivo,  da

lingua galega supón no alumnado un punto de partida ben diferente a aquel que posúe noutras linguas.

De feito, é infrecuente unha persoa de 1º da ESO na Galiza cuxo nivel do MECR non supere o A1.

LEXISLACIÓN

- Lexislación estatal:  Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Cualidade do

Ensino (LOMCE), con desenvolvemento posterior no Real decreto 1105/2014, de 26 de decembro.



Orde ECD/65/2015,  de 21 de xaneiro no que di  respecto da descricións  das  relacións  entre  as

competencias, os contidos e os criterios de avaliación na educación secundaria obrigatoria e no

bacharelato.

Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a lei orgánica 2/2006, de 3 de maio,

de educación (LOMLOE), para a cal está establecida unha aplicación progresiva e, neste curso, nos

niveis referidos (2ºESO, 4ºESO e 2ºBAC), só nos implica no relativo ás avaliacións e condicións de

promoción e titulación nas diferentes etapas.

-  Lexislación da Comunidade Autonómica Galega: Decreto 86/2015, de 25 de xuño, en que se

estabelece  o  currículo  da  educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  na  Comunidade

Autónoma de  Galiza.  Resolución de 26 de maio de 2022  –actualización anual da Resolución de

27  de  xullo  de  2015–  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación  Profesional  e  Innovación

Educativa,  en que se ditan instrucións para o desenvolvemento,  no ano académico 2022/23, do

currículo estabelecido no Decreto 86/2015, de 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do

bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galiza. Aínda, a LEI 1/2014, do 24

de  marzo,  para  o  aproveitamento  da  lingua  portuguesa  e  vínculos  coa  lusofonía  exixe  a

incorporación da lingua portuguesa no ensino da Galiza.

Alén deste cadro lexislativo, tamén teremos como base o Marco Europeo Común de Referencia

para  as  Linguas:  aprendizaxe,  ensino,  avaliación  (MECR)  do  Consello  da  Europa  así  como  o

Quadro  de  Referência  para  o Ensino do Português  no Estrangeiro  (QuaREPE),  publicado polo

Ministério da Educação e Ciência de Portugal, na Portaria nº. 914/2009, de 17 de agosto, que se

aplica,  fundamentalmente,  ao alumnado do ensino non superior que vive en países cuxa lingua

oficial non é o portugués.

2. OBXECTIVOS XERAIS SEGUNDO O CONTEXTO DO CENTRO E DO ALUMNADO

a.  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 oportunidades entre

mulleres e homes como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio dunha

cidadanía democrática.

b. Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como

condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  de  aprendizaxe  e  como medio  de

desenvolvemento persoal.

c. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles.

Rexeitar  a discriminación das persoas por razón de xénero ou por calquera outra  condición ou



circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e

mulleres, así como calquera outra manifestación de violencia contra a muller.

d.  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.

e.  Desenvolver  habilidades  básicas  no  emprego  das  fontes  de  información,  para  obter  novos

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, en

especial as da información e a comunicación.

f.  Concibir  o  coñecemento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se  estrutura  en  diferentes

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos

do coñecemento e da experiencia.

g. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o sentido crítico,

a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir

responsabilidades.

h. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua portuguesa, textos e

mensaxes máis ou menos complexas.

i. Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito adecuado.

l.  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 teñan realizado

achegas importantes á cultura e á sociedade galegas, ou a outras culturas do mundo.

m.  Coñecer  e  aceptar  o  funcionamento  do  propio  corpo  e  o  das  outras  persoas;  respectar  as

diferenzas,  afianzar  os  hábitos  de  coidado  e  saúde  corporal;  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 mellora.

n. Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, empregando

diversos medios de expresión e representación.

o. Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de

Galiza; participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade lingüística e cultural

como dereito  dos  pobos e  das  persoas,  desenvolvendo actitudes  de interese  e  respecto  cara ao

exercicio dese dereito.

p. Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o

mantemento da identidade de Galiza e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza



cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas

pertencentes á comunidade lusófona.

3. CONTRIBUCIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Na descrición do  modelo  competencial  inclúese o  marco  de  descritores  competenciais,  no  cal

aparecen os contidos reconfigurados desde unha abordaxe de aplicación que facilita o adestramento

nas competencias; recordemos que estas non se estudan, nin se ensinan:  adéstranse. Para iso, é

necesaria  a  xeración de  tarefas  de  aprendizaxe  que  permitan ao  alumnado  a  adquisición do

coñecemento por medio aulas activas.

Abordar  cada  competencia  de  modo  global  en  cada  unidade  didáctica  é  imposíbel;  por  iso

concretamos cada unha en descritores da competencia, que permitan observar o desempeño e a

concretización.

Ademais,  respectando o tratamento  específico  nalgunhas  áreas,  os  elementos  transversais,  tales

como a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías

da  información  e  a  comunicación,  o  emprendimento  e  a  educación  cívica  e  constitucional,

traballaranse desde todas as áreas, posibilitando e fomentando que o proceso de ensino-aprendizaxe

do alumnado sexa tan completo como sexa posíbel. 

A materia  de 2PLE  favorece levar  á práctica as competencias básicas e,  polo tanto,  contribúe

poderosamente  para  o  desenvolvemento  no  alumnado  non  só  no  que  á  competencia  en

comunicación  lingüística  di  respecto,  mais  tamén  en  relación  ás  seis  restantes.  A  seguir,

presentamos  unha  breve  xustificación  de  como  pode  2PLE  contribuír  para  o  proceso  de

desenvolvemento competencial:

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL)

A comunicación é nuclear para os individuos e, é claro, especial para aprendentes dunha lingua no

sentido en que é a competencia comunicativa obxectivo fundamental na didáctica de 2PLE. Abarca

estas  compoñentes:  competencia  lingüística,  compoñente  sociolingüística  e  competencia

pragmática, que se constitúen como segue:

A compoñente lingüística subdivídese nas seguintes competencias:  léxico-semántica,  gramatical,

fonolóxica, ortográfica e ortoépica.

A compoñente pragmática  subdivídese  en tres  compoñentes:  discursiva (cohesión e  coherencia,

ordenación temática e lóxica), funcional (esquemas interaccionais, microfuncións) e de concepción

(capacidade de secuenciar  o  discurso tendo en conta esquemas interaccionais  e  transaccionais).

Importa que o alumnado saiba xerir, progresiva e eficazmente, a multiplicidade de formas de actos

ilocutorios en contextos diversos de comunicación.



A competencia sociolingüística implica o coñecemento do saber estar e do saber facer no mundo da

cultura que se está a estudar. É un coñecemento que se manifesta a través do dominio das formas de

tratamento, das convencións e rituais sociais, entre outros.

É evidente que a primeira é a competencia para que mais e mellor pode contribuír a materia de

2PLE. Ademais, no ensino secundario, comprensión de lectura -habilidade básica da competencia

lingüística- é punto esencial en todas as materias por ser un valor instrumental imprescindíbel para a

consecución das restantes competencias e, no xeral, de calquera actividade que diga respecto da

educación e do desenvolvemento vital persoal. 

Estabelecemos estes descritores competenciais, sempre segundo o nivel de 2PLE: 

- Comprender o sentido dos textos escritos e orais.

- Manter unha actitude favorábel para a lectura.

- Expresarse oralmente e por escrito con corrección.

- Utilizar o vocabulario adecuado, ás estruturas lingüísticas e ás normas ortográficas e gramaticais

correctas, para elaborar textos escritos e orais.

- Compor diferentes tipos de textos creativamente con sentido literario.

- Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta á

persoa interlocutora...

-  Usar  elementos  de comunicación non verbal  en diferentes  rexistros  e  nas  diversas  situacións

comunicativas.

Competencia Matemática e Competencias Básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCT)

Tradicionalmente,  esta  foi  unha  das  competencias  rexeitadas  nas  materias  da  área  lingüística,

presupóndolles menor capacidade de actuación;  porén,  o desenvolvemento do razoamento e  do

pensamento lóxico con aplicación a tarefas claramente integradas nos planos curriculares exixen a

atención a estes descritores:  

-  Coñecemento  sobre  os  números,  a  mellora  da  comprensión  dos  termos  nos  conceptos

matemáticos, as representacións matemáticas -como as gráficas- etc. 

- Habilidades como a emisión de xuízos fundados, o seguimento de correntes argumentais, a análise

de gráficas e de outras representacións matemáticas, o uso de datos e de procedementos científicos

para a consecución dun obxectivo que inclúa a chegada a conclusións e a tomada de decisións

seguindo un razoamento deductivo.

- O rigor, o respecto aos datos, a veracidade, a valoración do coñecemento científico, etc.



Competencia Dixital (CD)

A competencia  dixital  é  un  dos  eixos  do  desenvolvemento  competencial  necesario  para  se

desenvolver como cidadán e cidadá activa e integrada na sociedade actual, máxime na aprendizaxe

dunha  lingua  estranxeira.  Esta  competencia  ten  que  ser  un  dos  puntos  fortes  na  mellora  das

habilidades de procura, de síntese e de análise de información, para alén da xerencia competente de

diferentes ferramentas e recursos informáticos.  

Para iso, nesta área, estabelecemos os seguintes descritores: 

- Empregar diferentes fontes para a procura de información. 

- Seleccionar o uso das diferentes fontes segundo a fiabilidade. 

- Elaborar información propia derivada da obtida a través de medios tecnolóxicos. 

- Utilizar diferentes canais de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 

- Usar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

- Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor (CSIEE)

O adestramento  do  sentido  de  iniciativa  e  do  espírito  emprendedor  é  de  vital  importancia  en

calquera contexto educativo porque favorece a autonomía do alumnado e o desenvolvemento de

habilidades persoais para emprender accións innovadoras en contextos académicos que, despois, se

poden aplicar  a  situacións  vitais.  No propio estudo da materia,  o  alumnado debe  recoñecer  os

propios  recursos  e  adquirir  hábitos  que  lle  permitan  superar  dificultades  no  traballo  e  na

consecución de metas establecidas. Os descritores que priorizamos son:

- Optimizar os recursos persoais sosténdose nas fortalezas propias.

- Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.

- Ser constante no traballo, superando as dificultades.

- Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa.

- Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos.

- Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.

- Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para conseguir obxectivos.

- Manifestar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.

Competencia Aprender a Aprender (CAA)

Aprender a aprender é unha das competencias con máis alto grao de transversalidade. A progresión

nas habilidades que require garante a consecución dun obxectivo de alto nivel: o recoñecemento do

alumno ou da alumna como aprendente e a análise dos seus puntos fortes e das fraquezas que

presenta no modo de abordar a materia de 2PLE e das materias restantes.



Estabelecemos os seguintes descritores de maneira prioritaria:

- Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, funcións executivas…

- Xerar estrataxemas para aprender en diferentes contextos de aprendizaxe.

- Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente...

- Desenvolver estrataxemas que veñan a favorecer  a comprensión rigorosa dos contidos.

- Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados

intermedios.

- Tomar consciencia dos procesos de aprendizaxe.

 

Competencia social e cívica (CSC)

É unha das competencias mais intrinsecamente relacionadas co currículo dunha lingua estranxeira.

Alén dos coñecementos directamente vinculados coa Lusofonía, o tratamento desta competencia

desde esta materia tamén considera o desenvolvemento de actitudes cívicas apreciábeis no decorrer

diario das aulas e en actividades, como o caso de debates.

Centrámonos, entón, nos seguintes descritores: 

- Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de diferentes

fontes e identificar os envolvementos que ten o feito vivir  nun Estado social  e democrático de

dereito, referendado por unha constitución. 

- Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a

resolución de conflitos. 

- Mostrar dispoñibilidade para a intervención activa en ámbitos de participación establecidos. 

- Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

- Aprender a comportarse desde o coñecemento dos diferentes valores. 

-  Potenciar  actitudes  como  a  autoconfianza,  a  integridade,  o  interese  pola  comunicación

intercultural, a tolerancia, a disposición a superar preconceptos, o sentido da responsabilidade e a

reflexión acerca das mensaxes transmitidas polos medios de comunicación.

Competencia en consciencia e expresións culturais (CCEC)

Esta competencia, de maneira similar ao que acontece coas competencias sociais e cívicas, mantén

unha relación estreita da nosa materia co currículo. A aproximación da interculturalidade, con toda a

variedade que ofrece a Lusofonía, é obvia. Servímonos  destes descritores: 

-  Manifestar  respecto  polo  patrimonio  cultural  dos  países  lusófonos  e  polas   persoas  que

contribuíron para o seu desenvolvemento. 

- Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

- Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos diversos. 



-  Apreciar  a  beleza das expresións  artísticas  e  das manifestacións de creatividade e  gusto pola

estética no cotián. 

- Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

4.  CONTIDOS  E  RELACIÓN  COS  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE.

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN.

Esta proposta de secuenciación e temporalización é orientativa.  O desenvolvemento da materia e a

temporalización dos contidos virá determinado polas características de cada grupo. Non se recollen

todos os  aspectos referidos á pronuncia e entoación, fundamentais na aprendizaxe da lingua, por

estaren condicionados polo sempre diferente grao de coñecementos do alumnado.

2º ESO

(Os estándares márcanse co código do DCB na marxe esquerda)

A  secuenciación dos  contidos  estrutúrase  en  4  unidades  ou  proxectos  de  traballo,  coa

temporalización que se indica a continuación.

PROXECTO 1: COM A BARRIGA A DAR HORAS

(setembro - outubro)

Obxectivos

- Pedir e dar indicacións na cidade

- Localizar obxectos no espazo

- Identificar algúns tipos de establecementos e servizos

- Recoñecer as principais comidas, alimentos e algúns pratos típicos

- Interpretar textos informativos e utilitarios

3.1 Comprensión escrita Textos informativos (instrucións de electrodomésticos,
receitas de culinaria, menús de restaurantes...)

1.2 Comprensión oral Interacción nun restaurante; Localización de obxectos nun
espazo; Ditados

4.2 Expresión escrita Escribir instrucións detalladas para localizar no espazo;
receita de culinaria

2.5 Expresión oral Dar indicacións para localizar obxectos no espazo



5.2 Cultura Slow Food; Costumes alimentares no mundo lusófono;
Fado (música)

5.2 Gramática Expresións de lugar
Dígrafos ch, lh e nh

Imperativo: formas afirmativa e negativa
Gostar de + infinitivo

5.6 Vocabulario Orientación espacial
Alimentación

Léxico da cociña (utensilios, electrodomésticos...)

5.2 Tarefa final Crear unha receita dun doce tradicional local (EE e EO).
Gravar en vídeo

PROXECTO 2: UM AR ENJOADO

(novembro - decembro - xaneiro)

Obxectivos

- Expresar dor e malestar

-Identificar algúns síntomas e doenzas

- Recoñecer as principais partes do corpo humano

- Interpretar indicacións médicas

3.4 Comprensión escrita Textos sobre deportes e vida saudábel

1.3 Comprensión oral Música. Textos lacunares

4.1 Expresión escrita Carta ao/à amigo/a psicólogo/a

2.5 Expresión oral Indicacións médicas

5.4 Cultura A Capoeira

5.2 Gramática Onomatopeias; Ter vs. Estar com; Infinitivo pessoal;
adxectivo

5.6 Vocabulario O corpo humano (Xogo “Quiz do corpo humano”);
doenzas e síntomas; indicacións médicas; aspecto físico;

deportes

5.5 Tarefa final Investigación: como o deporte pode beneficiar a saúde
física e mental. Realizar unha infografía

PROXECTO 3: CONHECES A AMAZÓNIA?

(febreiro - marzo - abril)

Obxectivos

- Describir lugares e as súas respectivas características



- Recoñecer a especificidade da selva amazónica

- Interpretación de folletos informativos

- Ler e pronunciar palabras con -am e -ão

- Comprender a importancia de protexer o medio ambiente

- Coñecer e comparar aspectos culturais dos diferentes territorios lusófonos

3.2 Comprensión escrita A mina contamina
www.montescola.org

1.4 Comprensión oral Excertos de documentais

4.3 Expresión escrita Diario de campo (contribución ao proxecto de centro do
programa Voz Natura)

2.1 Expresión oral Lecturas orientadas á pronunciación correcta de -am e -ão

Cultura A Amazónia e outros espazos naturais destacados nos
territorios lusófonos

5.1 Gramática Nomes colectivos; -am e -ão; pronomes persoais de CD

5.6 Vocabulario Vida salvaxe; biodiversidade; protección ambiental

5.5 Tarefa final Representación teatral da obra A mina contamina

PROXECTO 4: HÁ MUITO, MUITO TEMPO...
(maio - xuño)

Obxectivos
 - Describir obxectos datados no tempo
- Identificar elementos do pasado e do presente
- Interpretar a evolución en termos comunicacionais
- Distinguir accións puntuais e accións a decorrer no pasado
- Recoñecer diferenzas entre pasado e presente históricos
- Producir textos que relaten acontecementos pasados 

3.3 Comprensión escrita Textos antigos relacionados coa historia dos países
lusófonos

1.3 Comprensión oral Excertos de documentais sobre a evolución dos Media

4.4 Expresión escrita Redacción: a década 00

2.4 Expresión oral Sotaques da lusofonía 

5.3 Cultura História da lusofonía

5.2 Gramática Ditongos nasais; plurais de -ão; pretérito perfecto simple;
pretérito imperfecto

5.6 Vocabulario O pasado e o presente; evolución nos modos de
comunicación

5.5 Tarefa final “Proxecto Tempo”

http://www.montescola.org/


Os  contidos  mínimos da  materia  neste  curso  correspóndense  cos  contidos  establecidos  polo

Decreto 86/2015, e que a continuación resumimos:

Bloque 1. Comprensión de textos orais

B1.1. Comprender preguntas e informacións sinxelas relativas á información persoal moi básica

(nome, idade, gustos, etc.), así como instrucións e peticións elementais relativas ao comportamento

na aula.

B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e

as  ideas principais,  ou os detalles relevantes  do texto:  anticipación do contido xeral  do que se

escoita con axuda de elementos verbais e non verbais, e uso dos coñecementos previos sobre a

situación (quen fala  a quen, con que intencións,  onde e  cando) que dan lugar a inferencias do

significado baseadas no contexto, e as experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas

que coñece.

B1.3. Comprender o sentido global e as informacións específicas máis relevantes de mensaxes orais

sinxelas e moi básicas (por exemplo, seguir instrucións ou indicacións, identificar persoas, obxectos

e lugares descritos cun vocabulario básico) emitidas cara a cara, gravadas ou en soporte multimedia,

sobre situacións habituais de comunicación, se se fala moi amodo e con moita claridade.

B1.4. Comprender o esencial en conversas moi básicas e breves sobre temas cotiáns habituais e de

necesidade inmediata, previamente traballados, relativas ao ámbito persoal, sempre que se fale con

lentitude, articulando de forma clara e comprensible.

Bloque 2. Produción de textos orais

B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos que as persoas

interlocutoras teñan que solicitar repeticións para entender a mensaxe.

B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas moi

básicas relativas a saúdos, despedidas, agradecementos e presentacións, colaborando para entender

e facerse entender.

B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información sobre si mesmo/a e sobre accións e nocións

(horarios, datas, cantidades) moi habituais da vida diaria, usando un repertorio básico de palabras e

frases moi simples memorizadas, e facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora necesite

que se repita ou repetir o dito.

B2.4. Dar e obter información sobre datos básicos persoais (idade, lugar de residencia, familia,

orixe,  gustos, posesións, etc.),  utilizando un repertorio moi básico de expresións moi sinxelas e

habituais sobre eses datos.



B2.5.  Presentarse,  dar  e  obter  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.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e aos

coñecementos previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos transferidos desde as

linguas que coñece),  identificando a información máis importante e deducindo o significado de

palabras e expresións non coñecidas.

B3.2.  Seguir  instrucións  básicas  e  comprender  avisos,  obrigas  e  prohibicións  moi  sinxelas  e

predicibles, e traballadas previamente.

B3.3.  Comprender  información  relevante  e  previsible  en  textos  breves,  moi  sinxelos  e  ben

estruturados, con conectores moi básicos e relativos a temas da propia experiencia.

B3.4.  Comprender textos propios de situacións cotiás  próximas,  como invitacións,  felicitacións,

notas, avisos, billetes de transporte, entradas, etiquetas ou xogos coñecidos.

Bloque 4. Produción de textos escritos

B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección da persoa destinataria, finalidade do

escrito, planificación, redacción do borrador, revisión do texto e versión final) a partir de modelos

moi estruturados e con axuda previa na aula.

B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal.

B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con información, instrucións e indicacións moi

básicas relacionadas con actividades cotiás e de inmediata necesidade.

B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, cunha finalidade determinada

propia da súa idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, en soporte tanto impreso

como dixital, amosando interese pola presentación limpa e ordenada do texto.

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

B5.1.  Discriminar  patróns  sonoros,  acentuais,  rítmicos  e  de  entoación  de  uso  máis  básico,

recoñecendo o seu significado evidente,  e  pronunciar  e  entoar  con razoable  comprensibilidade,

aínda que teña que repetir varias veces para se facer entender.

B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, con corrección

suficiente para o seu nivel escolar.



B5.3.  Utilizar  para  a  comprensión  e  a  produción  de  textos  orais  e  escritos  os  coñecementos

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e

convencións sociais, respectando as normas de cortesía máis básicas nos contextos respectivos.

B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou frases que descoñece a partir

das experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que coñece.

B5.5. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, mediante os

expoñentes básicos das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis habitual, e utilizar

un repertorio léxico suficiente para comunicar no seu nivel escolar, sempre que sexan traballados en

clase previamente.

B5.6. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de

libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes

no centro docente, relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou

culturais.

4º ESO

(Os estándares márcanse co código do DCB na marxe esquerda)

A  secuenciación dos  contidos  estrutúrase  en  4  unidades  ou  proxectos  de  traballo,  coa

temporalización que se indica a continuación.

PROXECTO 1 : COMO POSSO AJUDAR?

(setembro - outubro)

Obxectivos

- Revisión xeral da etapa e detectar carencias

- Descrever ações de voluntariado

- Produzir textos de sensibilidade social

- Interpretar cartazes publicitários

1.4 Comprensión oral Publicidade institucional

2.2 Expresión oral Exposición sobre unha entidade de voluntariado  

3.3 Comprensión escrita Páxinas web de entidades de voluntariado

4.1 Expresión escrita Instrucións para uso da mesa de radio da escola / Guión



para podcast

5.5 Cultura Pedagoxías para unha escola “slow”

5.2 Gramática Palabras derivadas

5.6 Vocabulario Solidariedade social e voluntariado; publicidade
institucional / non comercial

5.5 Tarefa final Episodio de podcast sobre Slow School

PROXECTO 2 : MORABEZA
(novembro - decembro - xaneiro)

Obxectivos
- Describir formas de expresión cultural e musical
- Identificar sons e instrumentos musicais
- Interpretar a relevancia da música como factor de expresión
- Contactar con diferentes xéneros musicais
- Recoñecer a música como elemento identificador dun pobo

1.4 Comprensión oral Músicas diversas nas diferentes variedades de portugués

2.2 Expresión oral Cantar “janeiras”; ensaios para a tarefa final (uso dos
verbos introdutorios do discurso indirecto)

3.3 Comprensión escrita Textos explicativos sobre xéneros como “cante alentejano”,
“fado”, “morna”...

4.1 Expresión escrita Expresar gustos musicais

5.5 Cultura Músicas da lusofonía; festivais

5.2 Gramática J ou CH (fonética); conxuncións e locucións
conxuncionais; advérbios e expressões de lugar e tempo;

verbos introdutórios de discurso indireto

5.6 Vocabulario Xéneros e estilos musicais; instrumentos

5.5 Tarefa final Episodio de podcast musical

PROXECTO 3 : OUVISTE AQUELA NOTÍCIA?
(febreiro - marzo - abril)

Obxectivos
- Afondar en acontecementos históricos dos países lusófonos.
- Interpretar noticias de xornais e revistas
- Producir textos xornalísticos
- Identificar diferentes medios de comunicación
- Comprender o uso do participio pasado duplo

1.4 Comprensión oral Documentarios de acontecementos históricos

2.2 Expresión oral Ensaios para a tarefa final

3.3 Comprensión escrita Trechos do libro O retorno, de Dulce Mª Cardoso, ed. Tinta
da China



Artigos da revista National Geographic 

4.1 Expresión escrita Escribir artigos de opinión e textos xornalísticos

5.5 Cultura Conmemoración de datas relevantes; principais medios de
comunicación na lusofonía

5.2 Gramática O tempo condicional; ch ou x; voz pasiva; participio
pasado irregular e duplo; porque, porquê e por que

5.6 Vocabulario Linguaxe xuvenil, calão, linguaxe abreviada, medios de
comunicación; seccións do xornal; revisión do léxico da

familia

5.5 Tarefa final Gravar un informativo

PROXECTO 4 : VAMOS LÁ!
(maio - xuño)

Obxectivos
- Planificar e describir unha viaxe
- Identificar destinos turísticos
- Coñecer os países que integran a CPLP

1.4 Comprensión oral Audiovisuais con pronuncias de diferentes espazos da
lusofonía

2.2 Expresión oral O portugués brasileiro

3.3 Comprensión escrita Folletos turísticos de países / cidades da lusofonía

4.1 Expresión escrita Diario de viaxe

5.5 Cultura Programas de intercambio cultural para estudantes

5.2 Gramática Tratamento do subxuntivo e o desexo; sc ou sç;
preposicións con valor de tempo e movemento; haver e

haver de + infinitivo

5.6 Vocabulario Léxico sobre a mobilidade estudantil (estudos, taxas,
aloxamentos, transportes...)

5.5 Tarefa final Entrevista a persoas caboverdianas falantes de crioulo
(Burela)

Os contidos  mínimos da  materia  neste  curso  correspóndense  cos  contidos  establecidos  polo

Decreto 86/2015, e que a continuación resumimos:

Bloque 1. Comprensión de textos orais
B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a
información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto.
B1.2. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en textos
orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a
velocidade lenta ou media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos



cotiáns en situacións habituais ou sobre temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos
persoal, público e educativo, sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se
poida volver escoitar o dito.
B1.3. Comprender o esencial en situacións que impliquen a solicitude de información xeral (datos
persoais básicos, lugares, horarios, datas, prezos, cantidades e actividades cotiás, etc.), sempre que
se fale con lentitude e con claridade.
B1.4. Comprender o esencial en conversas sinxelas, básicas e breves sobre descricións, narracións,
puntos  de vista  e  opinións  relativos  a  temas frecuentes  e  de necesidade inmediata  relativas  ao
ámbito persoal, sempre que se fale con lentitude, articulando de forma clara e comprensible, e se a
persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular o dito.
B1.5. Comprender o sentido xeral e información moi relevante e sinxela de presentacións sinxelas e
ben estruturadas sobre temas familiares e predicibles, previamente traballados, e de programas de
televisión tales como boletíns meteorolóxicos ou informativos, sempre que as imaxes porten gran
parte da mensaxe.
B1.6. Identificar 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.

Bloque 2. Produción de textos orais
B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos que as persoas
interlocutoras teñan que solicitar repeticións para entender a mensaxe.
B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais monolóxicos
ou dialóxicos breves e de estrutura simple e clara, utilizando, entre outros, procedementos como a
adaptación  da mensaxe a  patróns  da  primeira  lingua ou outras,  ou o uso de elementos  léxicos
aproximados, se non se dispón doutros máis precisos.
B2.3.  Intercambiar  de  xeito  intelixible  información  sobre  transaccións  e  xestións  cotiás  moi
habituais,  usando  un  repertorio  básico  de  palabras  e  frases  simples  memorizadas,  e  facéndose
comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que se lle repita ou repetir o dito.
B2.4. Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversa cara a cara como por teléfono ou
por outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela.
B2.5. Dar, solicitar e intercambiar información sobre temas de importancia na vida cotiá e asuntos
coñecidos ou de interese persoal, educativo ou ocupacional, e xustificar brevemente os motivos de
determinadas  accións  e  plans,  aínda  que  ás  veces  haxa  interrupcións  ou  vacilacións,  resulten
evidentes  as  pausas  e  a  reformulación  para  organizar  o  discurso  e  seleccionar  expresións  e
estruturas, e a persoa interlocutora teña que solicitar ás veces que se lle repita o dito.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recurso ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e aos
coñecementos previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos transferidos desde as
linguas que coñece),  identificando a información máis importante e deducindo o significado de
palabras e expresións non coñecidas.
B3.2.  Seguir  instrucións  e  consignas  básicas  sinxelas  e  predicibles,  referidas  a  necesidades
inmediatas, e con apoio visual.
B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos descritivos ou narrativos breves,
sinxelos e ben estruturados, relativos a experiencias e a coñecementos propios da súa idade e do seu
nivel escolar.
B3.4. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en textos,
tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves e ben estruturados, escritos nun rexistro
formal ou neutro, que traten de asuntos cotiáns, de temas de interese ou relevantes para os propios
estudos e as ocupacións, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico de uso común.



B3.5. Entender 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.

Bloque 4: Produción de textos escritos
B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección da persoa destinataria, finalidade do
escrito, planificación, redacción do borrador, revisión do texto e versión final), a partir de modelos
ben estruturados e traballados previamente.
B4.2. Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal ou relativa aos seus
estudos ou á súa formación.
B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con información, instrucións e indicacións moi básicas
relacionadas con actividades cotiás ou do seu interese.
B4.4.  Producir  textos  curtos  a  partir  de modelos  sinxelos  e  básicos,  actuando como mediación
lingüística, de ser o caso (adecuado ao seu nivel escolar), e amosando interese pola presentación
limpa e ordenada do texto.
B4.5. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre
temas cotiáns ou do propio interese, nun rexistro formal ou neutro, utilizando adecuadamente os
recursos básicos de cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de puntuación máis
comúns, cun control razoable de expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente.

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe
B5.1.  Discriminar  patróns  sonoros,  acentuais,  rítmicos  e  de  entoación  de  uso  máis  común,
recoñecendo os seus significados evidentes, e pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible con
razoable comprensibilidade, malia o acento estranxeiro moi evidente ou erros de pronuncia que non
interrompan a  comunicación,  e  que  as  persoas  interlocutoras  teñan que  solicitar  repeticións  de
cando en vez.
B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas básicas, tipográficas e de puntuación, así
como abreviaturas  e  símbolos  de  uso común,  e  os  seus  significados  asociados,  con corrección
suficiente para o seu nivel escolar.
B5.3.  Utilizar  para  a  comprensión  e  a  produción  de  textos  orais  e  escritos  os  coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo,
actividades de lecer, incluídas manifestacións artísticas como a música ou o cine), condicións de
vida e contorno, relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no centro docente, nas
institucións, etc.), e convencións sociais (costumes e tradicións), respectando as normas de cortesía
e máis básicas nos contextos respectivos.
B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou frases que descoñece a partir
das experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que coñece.
B5.5. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de
libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes
no centro docente, relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais.
B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, mediante os
expoñentes básicos de devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis habitual, así como
os seus significados asociados (por exemplo, utilizar unha estrutura interrogativa para facer unha
suxestión); utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar no seu nivel escolar, e empregar
para comunicarse mecanismos sinxelos bastante axustados ao contexto e á intención comunicativa
(repetición  léxica,  elipse,  deíxe  persoal,  espacial  e  temporal,  xustaposición,  e  conectores  e
marcadores discursivos moi frecuentes), sempre que sexan traballados na clase previamente.



2º BACHARELATO

(Os estándares márcanse co código do DCB na marxe esquerda)

A secuenciación dos contidos estrutúrase en 6 unidades, cunha temporalización de 2 unidades por

trimestre.

UNIDADE 1: AFROUXAR O PASSO
(setembro-outubro)

Obxectivos:

- Avaliar os coñecementos previos
- Transmitir dúbidas
- Preguntar información
- Transmitir información sobre intereses académicos
- Formas de tratamento

1.4 Comprensión oral Audios de alumnado a falar de saídas profesionais

2.2 Expresión oral Conversa sobre plans futuros de estudo / traballo

3.3 Comprensión escrita Anuncios de ofertas de emprego

4.1 Expresión escrita Carta / E-mail

5.5 Cultura O sistema educativo en Portugal

5.2 Gramática Revisión de gramática xeral
Comparación

Formular hipóteses de futuro
Infinitivo flexionado
Futuro de conxuntivo
Conectores temporais

Interrogación
Letras j e g, a súa pronuncia e o seu uso escrito

5.6 Vocabulario Léxico sobre a mobilidade estudantil (estudos, taxas,
aloxamentos, transportes...); Profesións; Saídas laborais

5.5 Tarefa final Escribir un diálogo con 3 persoas dialogando sobre algún
aspecto deste tema

UNIDADE 2: PASSENINHO
(novembro)

Obxectivos:
- Describir lugares
- Falar sobre viaxes
- Recordar vacacións
- Formular hipóteses
- Cartas informais
- Facer unha reserva
- Dar unha opinión



1.4 Comprensión oral Audios noutras linguas dos países lusófonos

2.2 Expresión oral Emitir xuízos sobre as linguas

3.3 Comprensión escrita Textos sobre aspectos culturais dos diversos países
lusófonos

Libro de lectura: O retorno, de Dulce Mª Cardoso, ed.
Tinta da China

4.1 Expresión escrita Relatar unha viaxe en tempo pasado

5.5 Cultura A Lusofonía

5.2 Gramática Pretérito imperfecto de ind. e Pretérito perfecto simple
(revisión e ampliación)
Adverbios e locucións

Pronomes CD e CI
Conectores concesivos e adversativos

Afirmación e negación
 Expresión do modo

Letras s e z, a súa pronuncia e o seu uso escrito
Preposicións de movemento e espaciais

5.6 Vocabulario Tempo libre, viaxes, música, afeccións, transportes,
aloxamentos 

5.5
5.3

Tarefa final Redacción: “A Galiza e a Lusofonía”

UNIDADE 3: DEVAGAR

(decembro-xaneiro)

Obxectivos:

- Identificar tecnoloxías da información

- Falar de accións pasadas

- Prever accións futuras

- Vantaxes e inconvenientes da tecnoloxía. Alfabetización informacional

- Argumentar unha idea

1.4 Comprensión oral Podcast de adolescentes

2.2 Expresión oral Pros e contras das redes sociais dixitais

3.3 Comprensión escrita Textos procedentes de redes sociais de adolescentes (“Uma
bicla bué da fixe”)  

Lectura do conto de ficción científica: “MINP, meu amigo”
de Ramón Caride.

4.1 Expresión escrita Reflexión sobre as redes sociais e a súa utilidade
Argumento do conto lido

Exercicio: Texto lacunar sobre redes sociais

5.5 Cultura Alfabetización Informacional



Web Summit Lisboa
Aspectos culturais de Portugal

5.2 Gramática Uso do condicional; o pronome mesoclítico; pret. Mais-
que-perfeito do indicativo; conectores de consecuencia;

expresión da cantidade; letra X e todas as súas pronuncias
e usos escritos; As vogais nasais; Ç/SS e os seus usos

escritos; revisión e ampliación da acentuación

5.6 Vocabulario Xirias e calón; relacións persoais (revisión); redes sociais;
novas tecnoloxías (hardware e software) 

5.5 Tarefa final Padlet dos aspectos culturais de Portugal por medio da
información obtida a través das redes sociais

UNIDADE 4: LEVE-LEVE

(febreiro-marzo)

Obxectivos:

- Falar de cinema e filmes

- Dar unha opinión

- Comprender e facer unha sinopse

- Pedir e dar consellos

- Escribir sobre modas

- Transmitir mensaxes doutra persoa

1.4 Comprensión oral Vídeos sobre industria textil e sustentabilidade

2.2 Expresión oral Dar opinións / debater sobre o visto nos vídeos

3.3 Comprensión escrita Páxinas web de venda de roupa
Tickets reais de compras

4.1 Expresión escrita Diálogo nunha tenda de roupa

5.5 Cultura Moda sustentábel 
Economía circular. Bancos de Tempo

Aspectos culturais do Brasil

5.2 Gramática Imperativo; pronomes variábeis e invariábeis; discurso
directo e indirecto; verbos introdutores do discurso

indirecto; conxugación pronominal reflexa; adxectivos e
adverbios; conectores finais; comparativas; vocalismo

tónico e a súa acentuación; uso escrito de b e v

5.6 Vocabulario Roupa (revisión); música, literatura, cinema...; gustos
adolescentes; descrición física (revisión); 

5.5 Tarefa final Padlet: aspectos culturais do Brasil a través da música



UNIDADE 5: MORABEZA

(abril)

Obxectivos:

- Comprender menús

- Dar opinión e defendela

- Comparar a cultura gastronómica de varios países

- Interactuar en bares e restaurantes

- Facer unha reclamación

- Dar indicacións para elaborar un prato

1.4 Comprensión oral Ver vídeos de receitas (programas Tv, Youtube...)

2.2 Expresión oral Conversar sobre gastronomía

3.3 Comprensión escrita Receitas
Tickets de restaurantes e menús

4.1 Expresión escrita Interacción nun restaurante

5.5 Cultura Alimentación saudábel; Hábitos alimentares
Aspectos culturais dos PALOP

5.2 Gramática Imperfecto de indicativo e condicional (revisión)
Presente do subxuntivo
Futuro do subxuntivo

Uso de ch e x
Conectores temporais

O superlativo (revisión)
Imperativo

5.6 Vocabulario Alimentos
Utensilios de cociña

Electrodomésticos (revisión)
As horas (revisión)

A rutina diaria (revisión)
Hábitos sociais prexudiciais: alcohol, tabaco e demais

drogas
Restaurantes (obxectos, mobiliario...)

5.5
5.3

Tarefa final Padlet

UNIDADE 6: PLANOS DE FUTURO

(maio)

Obxectivos:

- Expresar probabilidades

- Pedir e dar consellos

- Expresar un desexo



- Expresar dúbida e incerteza

- Demostrar sorpresa

1.4 Comprensión oral Audiovisuais sobre cidades (por ex. programa sobre
Lisboa)

2.2 Expresión oral Falar de plans de futuro

3.3 Comprensión escrita Lectura de diversos artigos da prensa

4.1 Expresión escrita Resumir textos
Escribir textos argumentativos

5.5 Cultura Revisión de todos os aspectos culturais vistos durante o
curso

5.2 Gramática Revisión do modo subxuntivo
Expresión do espazo

Revisión xeral da ortografía
Entoación e sotaque

5.6 Vocabulario Vivenda
Espazo urbano

As relacións persoais (revisión)

5.5
5.2
5.6

Tarefas Resolución de modelos de exames da ABAU

Os contidos  mínimos da  materia  neste  curso  correspóndense  cos  contidos  establecidos  polo

Decreto 86/2015, e que a continuación resumimos:

Bloque 1. Comprensión de textos orais

B1.1. Estratexias de comprensión:

– Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema.

– Identificación do tipo de escoita necesario para realizar a tarefa (global, selectiva, detallada, etc.).

– Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el.

–  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido  xeral,  información  esencial,  puntos  principais,

detalles relevantes e implicacións).

– Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto.

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de elementos

significativos, lingüísticos e paralingüísticos.

– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos.

B1.2.  Recoñecemento dos marcadores conversacionais máis habituais:  verificadores,  expresivos,

apelativos e fáticos.

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción



B2.1. Estratexias de produción:

Planificación.

- Identificación do contexto, do destinatario e da finalidade da produción ou da interacción.

- Percepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a súa estrutura

básica.

- Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle, aplicando o rexistro e a estrutura de

discurso adecuados a cada caso, e escollendo os expoñentes lingüísticos necesarios para lograr a

intención comunicativa.

- Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción, e elementos

lingüísticos previamente asimilados e memorizados.

Execución.

- Expresión da mensaxe con claridade e coherencia, estruturándoa adecuadamente e axustándose, de

ser o caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto.

- Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou da mensaxe (facer concesións

no  que  realmente  lle  gustaría  expresar),  tras  valorar  as  dificultades  e  os  recursos  lingüísticos

dispoñíbeis.

-  Aproveitamento  dos  coñecementos  previos  sacándolle  o  maior  partido  (utilizar  linguaxe

"prefabricada", etc.).

- Cooperación na interacción con outras persoas, verificando a comprensión propia e das demais

persoas, e cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación.

- Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos ou paralingüísticos.

Lingüísticos.

- Modificación de palabras de significado parecido.

- Definición ou paráfrase dun termo ou dunha expresión.

- Produción de autocorrección, falsos comezos, repeticións e circunloquios.

Paralingüísticos.

- Petición de axuda ou clarificación

- Sinalización de obxectos, uso de deícticos ou realización de accións que aclaran o significado.

- Uso de linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais, posturas, contacto

visual ou corporal, e proxémica).

- Uso de sons extralingüísticos e calidades prosódicas convencionais.

-  Uso  dos  elementos  prosódicos  (pausas,  ritmo  e  entoación)  como substitutos  dos  marcadores

discursivos  para  indicarlle  á  persoa  destinataria  ou  oínte  as  partes  do  discurso  que  deben  ser

cointerpretadas.



B2.2. Rutinas ou modelos de interacción segundo o tipo de situación de comunicación en contextos

informais e formais máis habituais.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

B3.1. Estratexias de comprensión:

-  Mobilización  de  información previa  sobre  o tipo  de  tarefa  e  o  tema a  partir  da información

superficial  e  paratextual:  proveniencia  do  texto,  imaxes,  organización  na  páxina,  títulos  de

cabeceira, etc.

-  Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceánica,  selectiva,

intensiva ou extensiva).

- Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el.

-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido  xeral,  información  esencial,  puntos  principais,

detalles relevantes e implicacións).

- Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto.

- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de elementos

significativos, lingüísticos e paratextuais.

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

B4.1.Estratexias de produción:

Planificación.

- Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas, co fin de realizar

eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe sobre o tema, o que se pode ou se quere dicir, etc.).

- Localización e uso adecuado de recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou dunha

gramática, obtención de axuda, etc.).

Execución.

- Elaboración dun borrador.

- Estruturación do contido do texto.

- Organización do texto en parágrafos abordando en cada un unha idea principal, conformando entre

todos o seu significado ou a idea global.

- Discriminación das propiedades textuais de coherencia, cohesión e adecuación.

- Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto.

- Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou da mensaxe (facer concesións

no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis.

-  Aproveitamento  dos  coñecementos  previos  sacándolles  o  maior  partido  (utilizar  linguaxe

"prefabricada", etc.).

Revisión.



- Identificación de problemas, erros e repeticións.

- Verificación da progresión e da coherencia.

- Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación.

Reescritura definitiva.

-  Presentación coidada do texto (marxes,  limpeza,  tamaño da letra adecuado, uso normativo de

maiúsculas e minúsculas, etc.)

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural

B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación:

-  Discriminación  e  uso  dos  trazos  fonéticos  que  distinguen  fonemas  (trazos  distintivos  como

sonoridade, nasalidade e apertura de vogais).

-  Recoñecemento  e  produción  de  unidades  maiores  do  nivel  fónico  (secuencia  acentual  das

palabras).

-  Recoñecemento e  uso comprensible  dos  elementos  prosódicos  (acento,  ritmo e entoación das

oracións).

- Recoñecemento de palabras e frases de uso coloquial común emitidas con procedementos básicos

da redución fonética.

B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas.

B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:

Convencións sociais.

- Recoñecemento das normas e as variacións sociais, as convencións sociais e as formas, normas de

cortesía e rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; características básicas do sentido do

humor;  usos  lingüísticos  adecuados  ao  contexto;  referencias  relativas  á  identidade  nacional  ou

cultural; linguaxe non verbal e diferenzas específicas entre a propia cultura e a cultura portada pola

lingua obxecto de estudo.

- Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades lingüísticas que falan

outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia.

B5.4. Plurilingüismo:

- Consciencia das habilidades metalingüísticas adquiridas durante as aprendizaxes lingüísticas, e

transferencia destes coñecementos e estratexias dunha lingua a outra para avanzar no seu dominio.

-  Participación  en  proxectos  nos  que  se  utilizan  varias  linguas  e  relacionados  cos  elementos

transversais,  evitando  estereotipos  lingüísticos  ou  culturais,  e  valorando  positivamente  as

competencias que posúe como persoa plurilingüe.

B5.5. Funcións comunicativas:

- Xestión de relacións sociais no ámbito persoal, público, educativo e profesional.



-  Descrición  e  apreciación  de  calidades  físicas  e  abstractas  de  persoas,  obxectos,  lugares,

actividades, procedementos e procesos.

-  Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais,  descrición de estados e situacións

presentes, e expresión de predicións e de sucesos futuros a curto, a medio e a longo prazo.

-  Intercambio  de  información,  indicacións,  opinións,  crenzas  e  puntos  de  vista,  consellos,

advertencias e avisos.

- Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a dúbida, a conxectura, o

escepticismo e a incredulidade.

- Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición, a

exención e a obxección.

- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, o eloxio, a admiración, a satisfacción, a esperanza,

a confianza e a sorpresa, así como os seus contrarios.

- Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses.

- Establecemento e xestión da comunicación e organización do discurso.

B5.6. Léxico:

- Recoñecemento e uso de léxico oral e escrito común e máis especializado dentro das propias áreas

de interese nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, relativo á descrición de persoas e

obxectos,  tempo  e  espazo,  estados,  eventos  e  acontecementos,  actividades,  procedementos  e

procesos;  relacións  persoais,  sociais,  educativas  e  profesionais;  educación  e  estudo;  traballo  e

emprendemento; bens e servizos; lingua e comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia

e cultura.

-  Recoñecemento  e  uso  de  expresións  fixas  frecuentes  (locucións  idiomáticas,  esquemas

fraseolóxicos, colocacións, frases feitas e léxico propio de temas relativos a feitos de actualidade).

Recoñecemento  e  uso  de  antónimos,  sinónimos  e  de  procedementos  de  formación  de  palabras

mediante recursos de derivación e de composición.

5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA E AVALIACIÓN

PRINCIPIOS XERAIS

Se  fixermos  unha  breve  análise  histórica  sobre  o  ensino  de  linguas  estranxeiras,  rapidamente

veremos  que  o  desexo  de  encontrar  un  método  perfecto  foi,  durante  moito  tempo,  case  unha

obsesión. Como Nunan (1989) di, acreditábase na posibilidade ou descubrimento dun método que

puidese ter éxito en todos os contextos e con todos os aprendices; posteriormente, co xurdimento

das  abordaxes  comunicativas  e  a  posterior  publicación  do  MECR  polo  Consello  de  Europa,

observamos que a busca dun método perfecto se transformou na procura do método mais adecuado.

É neste contexto onde inserimos a metodoloxía adoptada neste proxecto, isto é, dentro do grande



abano das metodoloxías comunicativas, baseámonos nunha abordaxe orientada para acción (lingua

en canto uso social). Por iso, a aprendizaxe dunha lingua é vista como a adquisición da competencia

comunicativa nos seus diferentes aspectos, ao abranguer tanto a competencia lingüística como as

competencias  sociolingüística  e  pragmática.  Daremos  especial  atención  á  comunicación  oral,

coñecida a especial situación do alumnado galego no que di respecto ao coñecemento da lingua

portuguesa, en cuxa expresión oral acha algunha dificultade. 

Por  todo  o  referido  e  partindo  das  consideracións  do  MCER e  do  currículo  para  a  ESO  e  o

Bacharelato (Orde ECD/65/2015), adoptamos unha abordaxe por proxectos, se ben que non cunha

aplicación estrita e pechada; como moitos autores teñen explicitado nestes últimos anos (Nunan

(1989),  Concha  Moreno  García  (2011),  o  propio  MECR  nas  súas  indicacións  en  canto  texto

descritivo),  xulgamos  moito  máis  real  e  útil  unha  visión  ecléctica,  sempre  que  dentro  das

metodoloxías comunicativas. Polo tanto,  a base deste programa didáctico será a importancia da

comunicación real como principio dinamizador da aprendizaxe, no que se dará un maior papel á

necesidade de incorporar mecanismos que estimulen a consciencia lingüística das falantes.

Esta  abordaxe por tarefas é aplicada no deseño das unidades didácticas coa intención de, na parte

final  de  cada  unha  delas,  desenvolver  unha  tarefa  global;  hai,  non  obstante,  actividades

comunicativas intermedias que encontran unha xustificación propia,  alén de contribuíren para o

desempeño desa  tarefa  final;  por  último,  ao  mesmo tempo,  dentro  da  tipoloxía  de  actividades,

vamos encontrar  aquelas  que son propiamente comunicativas  e  outras  de apoio ou reforzo que

abordan aspectos específicos, sobre todo gramaticais e fonéticos.

PAPEL DA PERSOA DOCENTE

Nesta perspectiva, o papel que a docente ten é o de presentar, impulsar e avaliar a actividade, e

valorizará o uso adecuado do portugués por cima do coñecemento do sistema teórico da propia

lingua e da mera corrección formal; isto non significa que teña que ignorar a gramática, mais propor

procedementos didácticos que axuden o alumnado a centrar a súa atención nos aspectos formais da

lingua, sempre dentro dunha óptica da lingua como práctica comunicativa real. Nesta liña, podemos

dicir  que o profesorado desempeña as seguintes funcións: potenciar a máxima participación do

alumnado, tanto no programa como no desenvolvemento das aulas; propiciar a variedade no que di

respecto  dos  temas,  os  materiais,  as  actividades  e  a  maneira  de  as  realizar;  motivar  o  grupo,

activando  a  súa  curiosidade  e  interese  polo  portugués  e  as  súas  culturas,  e  favorecendo  a  súa

implicación no proceso de aprendizaxe; favorecer a aprendizaxe cooperativa,  o coñecemento de

estratexias de aprendizaxe e as posibilidades da auto-aprendizaxe. 

Un último elemento moi importante que queremos referenciar é a consideración do erro por parte da

docente:  os erros son necesarios  e forman parte indispensábel do proceso;  o erro é un produto



resultante da interlingua de transición e demostra as diferentes partes ou estadios do proceso polo

cal a persoa aprendiz está a pasar; o feito destas faltas seren elementos inevitábeis e positivos non

exclúe que non sexan analizados co fin de que o alumno reflicta sobre a súa actuación e a mellore.

PAPEL DO ALUMNADO

As aprendices son, dentro deste proxecto, as interesadas na adquisición da lingua portuguesa e no

proceso de aprendizaxe. Son quen ten que desenvolver as competencias, as estratexias e realizar

tarefas, actividades e procesos necesarios á participación eficaz nos acontecementos comunicativos.

Consideramos o “aprender a aprender” parte integral do propio proceso, de forma que as aprendices

tomen, progresivamente, consciencia do modo como aprenden, das opcións que lles son ofrecidas e

que mellor lles conveñen. 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

No  desenvolvemento  deste  proxecto  didáctico,  non  utilizaremos  un  manual  determinado:  de

momento,  non existe  unha obra (física  ou virtual)  destas  características  adecuada ao alumnado

galego, que parte dun coñecemento da lingua portuguesa superior, nalgunhas áreas, do que se logra

con calquera manual de portugués para estranxeiros dos niveis elementares.  Esta é a razón da

flexibilidade  dos  contidos  que  serán  susceptíbeis  de  se  adaptaren  á  experiencia  e  avanzo  do

alumnado. A docente distribuirá material  con contidos mínimos para o alumnado acompañar as

aulas, ben en copias, ben por medios virtuais (aula virtual da escola) ou servíndose de ambos os

recursos.

Achamos que debemos dar especial atención a materiais relacionados coa oralidade, a que máis

dificultade  supón  para  o  alumnado  galego.  Así,  recorreremos  ao  uso  de  gravacións,  podcast,

entrevistas;  filmes,  músicas;  xogos  e  aplicacións.  Para  a  escrita,  textos  de  diferentes  xéneros:

correspondencia persoal (cartas, postais, mensaxes electrónicas, convites, notas…);  folletos/textos

con instrucións  e  indicacións;  cartaces,  sinaléctica;  menús;  textos  literarios  adecuados ao nivel;

textos de publicacións  periódicas; banda deseñada etc.

Así sendo, algúns dos materiais e actividades utilizados serán de creación propia; porén, isto non

significa que non empreguemos tamén outros, ora disponibilizados na internet, ora  partillados por

colegas ben como algunhas actividades extraídas de libros de referencia, nomeadamente tirados de

manuais pensados para un público xove como  Falas Português? Iniciação ao Português Língua

não Materna (Níveis A1-A2 juvenil) de Luísa Bacelar e Sónia Junqueira ou Tu cá, tu lá (1 e 2) de

Lúcia Mascarenhas e Ana Sofia Santos, todos eles da ed. Porto Editora.

A seguir, algúns dos numerosos recursos habituais de consulta para profesorado e, nalgúns casos,

para o alumnado:



- Dicionarios

Varios: Dicionário Espanhol-Português / Português-Espanhol. Porto Editora, 2017.

Varios: Dicionário da Língua Portuguesa. Porto Editora, 2018.

Varios:  Dicionário  Ilustrado  –  Português.  Dicionário  de  Português  Língua  não  Materna.  Porto

Editora,  2017

Varios: Dicionário Visual Através. Através Ed., 2019.

- Dicionarios on-line

a) Dicionarios Monolingües:

www.priberam.pt

Portugués europeo. Excelente ferramenta con dicionarios, correctores, conxugadores, etc.

www.infop  e  dia.pt  

Dicionario mono e multilingüe disponibilizado pola Porto Editora

http://www.estraviz.org/

Dicionario on-line da variedade galega do portugués.

http://michaelis.uol.com.br/

Variedade brasileira.

http://www.dicionariodoaurelio.com/

Variedade brasileira.

b) Dicionarios bilingües:

www.wordreference.com

Inclúe información de Portugal e do Brasil. Mostra numerosas solucións

www.infop  e  dia.pt  

Ao clicar en “22 dicionarios” ábrese un menú con dicionarios de todo tipo.  Nos bilingües,  ten

menos información do que o WordReference, mais neste caso as equivalencias corresponden ao

portugués europeo.

c) Linguaxe informal:

http://www.dicionarioinformal.com.br/

Este dicionario inclúe vocabulario informal que ás veces non consta nos anteriormente referidos.

- Manuais e outros textos

Bacelar, Luísa e Junqueira, Sónia:  Falas Português. Iniciação ao Português Língua não Materna

(Níveis A1-A2 juvenil). Porto Editora, 2017.

http://www.dicionarioinformal.com.br/
http://www.infopedia.pt/
http://www.infopedia.pt/
http://www.infopedia.pt/
http://www.wordreference.com/
http://www.dicionariodoaurelio.com/
http://michaelis.uol.com.br/
http://www.estraviz.org/
http://www.infopedia.pt/
http://www.infopedia.pt/
http://www.infopedia.pt/
http://www.priberam.pt/


Bayan Ferreira,  Ana Maria e Bayan, Helena José:  Na onda do português (1 e 2). Lidel, 2014.

Bayan Ferreira,  Ana Maria e Bayan, Helena José: Na crista da onda (1 e 2). Lidel. 2018

Carmo, Leonete: Olá! Como está? Livro  de Textos. Lidel, 2011.

Coelho,  Luísa; Oliveira, Carla; Malaca Casteleiro, João:  Aprender português (1 e 2), Texto Ed.

2006

Dias,  Ana Cristina:  Entre nós 1. Método de português para hispanofalantes. Níveis A1/A2. Lidel,

2018.

Lemos, Helena: Português em direto. Lidel, 2013.

Mascarenhas, Lúcia e Santos, Ana Sofia: Tu cá tu lá (A1 e A2). Porto Editora, 2019

Ramos, Elisabete: Portugalizar, Português para galegofalantes. Ed. Xerais de Galicia, 2006

Rente, Sofia: Expressões idiomáticas ilustradas. Lidel, 2013.

Rodrigues  Fagim,  Valentim:  Do  Ñ para  o  NH.  Manual  de  língua  para  transitar  do  galego-

castelhano para o galego-português. Através, 2009.

Rodrigues Fagim, Valentim: Estou a estudar português. Através, 2022.

Silva, Marta: Português atual 1. Textos e exercícios. Lidel, 2011.

Tavares, Ana: Portugués XXI. Nível A1/A2. Lidel, 2018.

Vázquez. Corredoira, Fernando: 101 falares com jeito. Através, 2011.

- Gramáticas

Coimbra, I. e Coimbra, O. M.: Gramática Ativa 1. Lidel, 2011.

Varios: Gramática do português (vols. 1 e 2). Calouste Gulbenkian, 2013.

Varios: Gramática do Português Língua Não Materna, níveis A1 e A2. Porto Editora, 2019.

- Fonética

Espada, F.: Manual de Fonética. Exercícios e explicações. Lidel, 2017.

Malcata, H.: Guia prático de Fonética. Acentuação e pontuação. Lisboa: Lidel, 2011.

- Algunhas Web con ferramentas didácticas

A Nossa Galáxia·  Docentes de português na Galiza (Troca-Troca) · Portal Galego da Língua ·

Instituto Camões · Centro virtual Camões · Direção-Geral da Educação ·  Gramática Universal ·

Ciberdúvidas da Língua Portuguesa · Ciberescola da Língua Portuguesa · Maos · Portal das Escolas

· Plano Nacional de Leitura · Observatório da Língua portuguesa  · Portal da Língua Portuguesa ·

Portal do Professor de Português Língua Estrangeira / Língua Não Materna · Fundação Calouste-

Gulbenkian · Deusmelivro  · O leme · Forvo · SeguraNet · Fonologia.org



6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO

Segundo o Decreto 86/2015, xunto coas novas directrices da Lei 3/2020, a avaliación do proceso de

aprendizaxe  do  alumnado  da  educación  secundaria  obrigatoria  será  continua,  formativa  e

integradora.

Avaliación  inicial

Realizarase  no  inicio  do  curso  para  verificar  o  nivel,  as  especificidades  e  as  necesidades  do

alumnado, co fin de orientar adecuadamente o proceso de ensino-aprendizaxe. Para alén de detectar

o nivel de proficiencia en lingua portuguesa, esta prospección inicial visa coñecer tamén o grao

xeral de competencia lingüística e comunicativa e a lingua de uso habitual do alumnado e do seu

medio familiar e social.

A avaliación asentará, no relativo á oralidade, na conversa entre profesora e alumnado e, para a

comprensión oral, nunha comprensión oral simple. Para a comprensión escrita, realizarase tamén

algún exercicio elemental, con preguntas de escolla múltipla, ou ben unha breve redacción.

Avaliación continua

Avalia  cións ordinarias  

Por  un  lado,  debemos  falar  da  avaliación formativa  (informativa):  a  avaliación  formativa  será

aplicada ao longo de cada avaliación de tres maneiras: avaliación continuada informativa, auto-

avaliación  informativa  e  co-avaliación  informativa.  Por  outro  lado,  falaremos  da  avaliación

cualificativa-sumativa: isto é, en cada avaliación realizarase unha avaliación cualificativa, o mesmo

que nas convocatorias extraordinarias.

A avaliación debe ser percibida non só como un instrumento para verificar e valorar o grao de

competencia  comunicativa  do  alumnado,  senón  tamén  como  unha  ferramenta  que  ofrece

información e permite reflectir sobre todo o proceso de ensino-aprendizaxe. 

A avaliación continua será feita pola profesora, fundamentalmente e, nalgúns casos, polo alumnado

(auto-avaliación e co-avaliación). 

Na avaliación cualificativa-sumativa usaremos estes instrumentos:

a) Produtos

- Pequenos testes, tarefas, actividades e exercicios de aula.

- Interacción oral con profesorado e con colegas, real ou de simulación (falar de gustos, pedir...),



- Debates, exposicións orais...

- Proxectos e traballos colaborativos ou individuais, composicións, comprensións orais e escritas,

actividades de expresión oral e escrita, lecturas realizadas puntualmente.

- Caderno ben organizado, cos apuntamentos e exercicios de aula (na ESO).

b) Observación

- Vontade de aprender; progresión e avances.

- Participación e colaboración.

-Actitude.  Respecto  polo  profesorado,  por  colegas  e  polas  demais  persoas  integrantes  da

comunidade educativa.

- Asistencia á aula con puntualidade e co material necesario para traballar (caderno propio e/ou

material entregado pola profesora, bolígrafo etc).

c) Probas

Dúas en cada avaliación, considerando as diferentes habilidades (comprensión / expresión escrita;

comprensión oral e expresión oral) con adecuación aos bloques de contidos.

É importante considerar que, en todos os bloques de contidos, se avaliará a actitude do alumnado,  o

interese, respecto, puntualidade, o traballo na aula, TPC, material etc.

Por outra parte, os estándares de aprendizaxe son xerais; é tarefa das aulas relacionalos cos contidos

de cada unidade. Tamén é preciso considerar que, a pesar de cada unidade presentar contidos novos

e  tratándose  dunha  lingua,  os  coñecementos  previos  non  se  poden  esquecer.  Serán  avaliábeis

sempre, ao longo do ano lectivo.

A avaliación  continua  será  aplicada  en  todas  as  destrezas  e,  particularmente,  na  lingua  oral

(expresión,  comprensión e interacción):  non se trata  de que a  profesora corrixa directamente o

alumnado -o que pode provocar que se sinta cohibido ao se expresar na lingua que está a aprender-;

antes  ben,  debe  constituír  unha  fonte  de  información  lingüística  tanto  nos  intercambios

comunicativos espontáneos coma nos planificados. Cando o alumnado der algúns erros durante a

exposición oral, é importante corrixilos indirectamente a través do feedback correctivo. 

Para a cualificación sumativa, en cada avaliación, a profesora considerará,  

Na ESO

Con 50% da cualificación:

A media aritmética dos resultados das  probas obxectivas para medir o grao de consecución dos

contidos  exixíbeis  en  cada  ano,  aplicados  ás  diferentes  destrezas:  escribir,  falar,  ler  e  escoitar.



Realizaranse  dúas  probas  en  cada  avaliación  que  evidencien  o  coñecemento  das  diferentes

destrezas:  comprensión/expresión  escrita  e  comprensión/expresión/interacción  oral.  Sempre

adecuadas aos bloques de contidos e  estándares de aprendizaxe. 

O alumnado poderá, en caso de ausencia xustificada, presentarse ás probas escritas ou proceder á

entrega de tarefas en datas posteriores ás establecidas pola profesora.

Caso se observe o uso de métodos fraudulentos nalgunha das probas, a cualificación será de 0 e a

avaliación non poderá ser aprobada.

Con  50% da cualificación:

A suma de Produtos (30%) e Observación (20%):

Para  a  obtención  da  cualificación,  utilizaremos  o  contido  das  grellas  oportunas  do  anexo  I  (a

valoración é orientadora; mantendo as proporcións, pode ser alterada).

É preciso obter un mínimo de 3 puntos de media nas “probas obxectivas”, para atinxir o aprobado

coa suma de “produtos” e “observación”.

No Bacharelato.

Con 80% da cualificación (50% para a CE e EE; 30% para a CO, EO e IO):

A media aritmética dos resultados das probas obxectivas para medir o grao de consecución dos

contidos  exixíbeis  en  cada  ano,  aplicados  ás  diferentes  destrezas:  escribir,  falar,  ler  e  escoitar.

Realizaranse  dúas  probas  en  cada  avaliación  que  evidencien  o  coñecemento  das  diferentes

destrezas:  comprensión/expresión  escrita  e  comprensión/expresión/interacción  oral.  Sempre

adecuadas aos bloques de contidos e  estándares de aprendizaxe. 

O alumnado poderá, en caso de ausencia xustificada, presentarse ás probas escritas ou proceder á

entrega de tarefas en datas posteriores ás establecidas pola profesora.

Caso se observe o uso de métodos fraudulentos nalgunha das probas, a cualificación será de 0 e a

avaliación non poderá ser aprobada.

Con 20% da cualificación:

A suma de Produtos e Observación:

Para  a  obtención  da  cualificación,  utilizaremos  o  contido  das  grellas  oportunas  do  anexo  I  (a

valoración é orientadora; mantendo as proporcións, pode ser alterada).

É preciso obter un mínimo de 3 puntos de media nas “probas obxectivas”, para atinxir o aprobado

coa suma de “produtos” e “observación”.

Dado o carácter progresivo e global do ensino de linguas, non está prevista a realización de exames



de  recuperación  de  avaliacións  non  superadas.  Darase,  de  calquera  maneira,  orientacións  ao

alumnado  que  o  precisar  para  reforzar  as  competencias  ou  contidos  nos  que  demostraren

dificultades, para a súa mellora en avaliacións posteriores.

Avaliación final

A nota  da  avaliación  final  será  similar,  no  xeral,  (e  non inferior)  á  da  3ª  avaliación,  podendo

superala  até  nun punto,  no caso de o alumnado manifestar  unha clara  tendencia de superación

continuada ao longo do ano académico.

Na cualificación final, cando a media aritmética da terceira avaliación non corresponder a números

enteiros, arredondarase para o número inmediatamente superior ou inferior, segundo supere ou sexa

inferior ao medio punto.

Avaliación extraordinaria (Bacharelato)

Nesta avaliación, a cualificación basearase exclusivamente nunha proba de comprensión / expresión

escrita, de acordo cos bloques de contidos e padróns de aprendizaxe. O resultado constituirá o 100%

da nota da avaliación.  

Recuperación da materia pendente doutro curso

A materia pendente doutro curso recupérase co aprobado da materia do ano en curso, caso de acadar

un aprobado no 1º e 2º trimestre. Os mínimos esixíbeis para a obtención dunha avaliación positiva

cínguense á adquisición dos contidos mínimos de cada nivel. No caso de non aprobar, realizarase

unha proba na data marcada polo centro para a recuperación de pendentes. Para aprobar é necesario

como mínimo obter cinco puntos. 

Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente

Durante o ano académico, realizarase unha observación regular da programación e, ao final de cada

trimestre, avaliarase:

A temporalización

Dificultades encontradas

Idoneidade dos recursos

Necesidades detectadas

Resultados conseguidos

Adecuación da metodoloxía aos resultados conseguidos na avaliación

Valoración dos criterios de cualificación



Con esta finalidade, observarase, regularmente, os diferentes Indicadores de Logro do proceso de

ensino, conforme as táboas correspondentes do Anexo I. 

Os  Indicadores  de  Logro  da  Práctica  Docente  deduciranse  dos  resultados  dunha  enquisa  ao

alumnado para a Avaliación do Labor Docente, realizada de forma anónima, a través dun formulario

virtual. (Inclúese grella no Anexo I).

7.  ATENCIÓN  AO  ALUMNADO  CON  NECESIDADES  ESPECÍFICAS  DE

APOIO EDUCATIVO 

Cada  vez  máis  contamos  nas  nosas  aulas  cun  maior  número  de  alumnado  con  necesidades

específicas de apoio educativo (NEAE). Segundo o Decreto 86/2015 debemos incluír dentro desta

denominación aquel alumnado que: 

- Presente dificultades específicas de aprendizaxe. 

- Teña trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH). 

- Teña altas capacidades intelectuais. 

- Se vise obrigado a incorporarse tardiamente ao noso sistema educativo. 

- Posúa condicións persoais ou de historia escolar que así o recomenden. 

A diversidade queda tamén reflectida nas diferenzas que presentan alumnas e a alumnos canto a:

    • Os seus coñecementos previos.

    • As súas ideas e representacións respecto da materia.

    • Os seus intereses e expectativas.

    • As súas aptitudes.

    • Os seus diferentes ritmos de aprendizaxe.

    • Os seus diferentes estilos de aprendizaxe.

Na medida das nosas posibilidades, teremos en conta estas diferenzas e trataremos de que todo o

alumnado adquira un nivel de coñecementos e destrezas mínimos ao final e cada curso, procurando

dar  as  oportunidades  e  os  medios  necesarios  para  compensar  os  elementos  e  destrezas  non

adquiridos  no  seu  momento.  Ao  mesmo tempo,  o  profesorado terá  que  buscar  novas  fontes  e

materiais  para  satisfacer  as  necesidades  de  ampliación  daqueles  alumnos  que  alcancen  máis

rapidamente  os  obxectivos  fixados.  Todo  isto  compaxinando  métodos  máis  visuais,  máis

analíticos...  para se adaptar a eses diferentes estilos de aprendizaxe de que falabamos.

Ante un alumno ou alumna que presenta algún tipo de dificultade, pensarase na forma de o/a axudar

a  superar  as  súas  dificultades,  cobrando  especial  importancia  as  actitudes  relacionadas  coa

valoración  que  o  alumnado  fai  sobre  a  súa  capacidade  de  utilizar  e  entender  a  lingua.  O



desenvolvemento dos hábitos de traballo pode contribuír notabelmente a superar moitas dificultades

que se encontran na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

Consideramos  que  a  aprendizaxe  de  linguas  estranxeiras  contribúe  á  formación  educativa  do

alumnado desde unha perspectiva global, favorecendo o desenvolvemento da súa personalidade,

tendo en conta as distintas capacidades e ritmos de aprendizaxe, compensando as desigualdades e

axudando á integración social.

Sintetizando, os principios básicos para o tratamento co alumnado con NEAE parten da inclusión na

aula, da non discriminación e da igualdade efectiva. Para favorecer o cumprimento destes principios

as  actividades  de  aprendizaxe  integradas  responderán  a  tipoloxías  e  agrupamentos  variados  –

favorecendo en moitos casos os agrupamentos flexíbeis– e gradadas en dificultade. No caso de que

sexa preciso elaboraranse materiais adaptados, así como  probas específicas.

O alumnado con necesidades específicas terá unha adaptación destes instrumentos conforme as súas

necesidades. Basicamente esta adaptación consistirá:

• Exames escritos máis curtos, con preguntas breves, pechadas, claras e con vocabulario o máis

sinxelo posíbel, con axuda de imaxes sempre que for posíbel. No entanto, estes  exames teñen que ir

adaptados ao nivel de estudos que cursa o alumno/a.

• Deixar máis tempo para a os exames e probas escritas, ser flexíbeis na súa duración e mesmo

dividilas en dúas sesións.

• Cando se observa que os exames escritos fican incompletos, completalos de forma oral.

• En todas as tarefas, permitir erros/diverxencias de rexistro, subliñado de palabras esenciais...

• Sempre que as condicións do grupo/aula o permitan, facer un seguimento o máis individualizado

posíbel.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARES E EXTRAESCOLARES

En xeral, celebraranse as principais datas conmemorativas coincidentes co período lectivo, como

son:  Pão-por-deus,  magustos,  Natal  e  Janeiras,  Entrudo,  Dia  da  Liberdade,  Dia  da  Língua

Portuguesa etc. Sempre que for posíbel serán tratadas desde o propio programa curricular e con

aproveitamento didáctico.

Outras actividades complementares e extraescolares que pensamos levar a cabo neste curso 2022-

2023, son:



• [4º ESO] Charla sobre Slow School (en relación co proxecto de centro deste ano) como parte do

traballo de investigación para un dos episodios de podcast, da man da educadora Sara Seijas.  1º

trimestre – última semana de setembro.

• [4º ESO] Participación no concurso “Perdidos e achados”, impulsado pola Associaçom Galega da

Língua e a asociación Docentes de Português da Galiza, co fin de investigar e descubrir palabras

galegas coincidentes co código internacional da lingua portuguesa, mais que hoxe por unha causa

ou por outra non as coñecemos ou, cando menos, non as usamos habitualmente.  1º trimestre –

novembro.

• [4º ESO] Participación do alumnado na celebración do Día Internacional da Radio, por medio da

gravación dun programa radiofónico, en colaboración coa asociación cultural e pedagóxica Ponte…

nas  ondas!, unha  boa  oportunidade  para  participar,  xunto  con  outros  centros  educativos  da

Eurorrexión, nesta festa da comunicación radiofónica. Coincide ademais co ciclo do Entroido, unha

das manifestacións máis representativas do patrimonio inmaterial galego-portugués, que ten sido

traballado a través das ondas polas escolas da eurorrexión. 2º trimestre.

•  [2º  ESO]  “Club  da  Capivara”:  proxecto  nacido  neste  centro  no  curso  21-22 e  que  pretende

estenderse a outros centros da Galiza como proxecto colaborativo entre profesorado e alumnado

doutros  institutos  galegos  que  estuden  portugués.  Neste  curso,  prevese  unha  viaxe  a  algunha

localidade raiana para realizarmos un encontro co primeiro alumnado en sumarse a esta iniciativa

fóra do noso centro. 3º trimestre.

•  [2º  BAC] Charla  “A Galiza  e  a  lusofonia”,  impartida  pola  profesora  xubilada  Maria  J.  Diaz

Pinheiro, pioneira na introdución do portugués como lingua no ensino secundario. 1º trimestre.

•  [4º  ESO,  2º  BAC]  Viaxe  a  Lisboa.  Viaxe  en  colaboración  con  outros  centros  galegos.  Con

pernocta (3 noites). 2º trimestre – do 15 ao 18 de marzo.

• [2º BAC] Certificacións oficiais de nivel. 3º trimestre.

• [Todo o alumnado do centro que así o desexar] Club de conversa en portugués. Iniciativa apoiada

polo equipo da Biblioteca do IES. 1 recreo / semana. Todo o curso.



• [Alumnado do club de conversa] Saída a Lugo para visitar a EOI e conversar sobre personalidades

da cultura lusófona que deixaron algunha pegada ao seu paso pola cidade (p. ex. José Afonso).  3º

trimestre – 25 de abril.

9. ENSINO PRESENCIAL E NON PRESENCIAL

No suposto de ensino semipresencial e/ou non presencial, a profesora determinará as tarefas que o

alumnado debe realizar, esencialmente a través da aula virtual do centro.

Por medio destas plataformas e dos medios telemáticos corporativos establecerase a comunicación

entre o alumnado e as súas familias. O alumnado entregará periodicamente as tarefas solicitadas

pola profesora para rexistro da súa evolución académica. Contémplase e garántese a atención á

diversidade  do  alumnado  de  xeito  individualizado  con  propostas  de  actividades  adaptadas.  Os

contidos  mínimos e  os  estándares  imprescindíbeis  son os  marcados  nesta  programación para  o

ensino presencial.

10.  CONTRIBUCIÓN  DO  DEPARTAMENTO  AOS  PROXECTOS  DO

CENTRO. FOMENTO DA LECTURA E FOMENTO DAS TIC

- Contribución do departamento aos proxectos do centro

É labor do profesorado fomentar a participación do alumnado nos distintos proxectos a desenvolver

no centro educativo. Por iso, desde a materia de 2PLE intentarase facer chegar os proxectos ao

alumnado e  ao  ámbito  familiar.  Para  isto,  a  materia  participará  directamente  nos  proxectos  do

centro,  concibíndoos  como  unha  parte  indivisíbel  da  programación  e,  polo  tanto,  sendo  de

obrigatoria participación para o alumnado de 2PLE. É por iso que non se asigna unha cualificación

específica para premiar a participación nos proxectos, senón que as actividades relacionadas cos

proxectos son unha parte máis. Desta maneira contribuímos á normalización desta metodoloxía.

-Tratamento e fomento da lectura

Un obxectivo primordial no ensino de linguas é formar lectores e lectoras competentes, isto é, que

lean  comprensivamente,  que  saiban  interpretar  o  que  len,  que  sexan  capaces  de  emitir  xuízos

críticos, que reformulen e transformen contidos, que escriban para expresar e comunicar.

Así, a profesora deste departamento empregará na aula os tres tipos principais de lectura, aplicábeis

a todo tipo de documento escrito, sexa cal for o formato ou soporte (libro, álbum, revista, xornal,

páxina web, vídeo, folleto...):



    •  Lectura  previa  ou de aproximación global  ao  tema.  Convén dar  certas  claves  de  lectura

(estrutura do tema, preguntas ás que pretende responder o tema, interrelacións entre conceptos e

contexto...).

    • Lectura lenta e minuciosa para comprender as partes do texto . A intervención e colaboración do

profesor é moi importante. É conveniente ler co alumnado e traballar os textos na aula por medio do

subliñado, esquemas, resumos, mapas conceptuais...

    • Lectura de síntese ou asimilación para elaborar de forma persoal e reter significativamente os

conceptos e as súas relacións.

É importante subliñar que a lectura en voz alta -primeiramente por parte do profesorado- facilita a

comprensión lectora e axuda a mellorala, máxime no caso do ensino do portugués.

Por outra parte, a escrita constitúe unha dimensión fundamental da lectura comprensiva e non é

exaxerado afirmar que o acto de escribir convértese, cando é consciente, no modo máis operativo de

comprender.  Escribir  permite  o  coñecemento  sobre  o  contido  temático  e  sobre  o  propio

coñecemento. Dito doutro modo, unha persoa asimila mellor algo cando é capaz de expresar por

escrito o que sabe. 

É por iso que, nas nosas aulas, trataremos de incentivar a realización de traballos de investigación

breves en que o alumnado deberá buscar, seleccionar e tratar a información para responder ao reto

plantexado pola docente ou polo grupo e a docente. 

Neste tipo de traballos, a profesora explicará claramente o que se pretende con eles e o que espera

do alumnado, para o cal lle proporcionará, no mínimo:

  • Un guión que conteña os aspectos a tratar.

  • A bibliografía a consultar, tanto se se trata de documentos impresos, como se son páxinas web.

  • Unha explicación do formato no que quere que se lle presente o resultado do traballo e as normas

de presentación do mesmo.

A pesar de que o Departamento de Portugués non poña lecturas obrigatorias para os alumnos e

alumnas  que  cursan  esta  materia,  desde  a  aula  de  portugués  traballarase  o  fomento  da  lectura

motivando o noso alumnado tanto dentro da aula como fóra, proporcionando información de libros

que representen os gustos dos rapaces e rapazas do instituto en portugués. Farase un uso frecuente

da biblioteca do centro, tanto como ambiente de traballo como para o uso da bibliografía existente

en  lingua  portuguesa.  Alén  dos  textos  literarios,  tamén  os  textos  xornalísticos,  científicos  etc.

constituirán lecturas habituais na materia e serán unha das principais ferramentas para traballar

diversos  aspectos  da  lingua  (para  facer  un  aproveitamento  de  léxico,  de  estruturas  sintácticas,

ortografía...) á vez que se fomenta o pracer da lectura.

Neste curso 22-23, o departamento de portugués súmase á iniciativa da biblioteca para o fomento da

lectura, establecendo unha hora de ler semanal en 4ºESO.



- Tratamento e fomento das TIC

Todo o alumnado da ESO forma parte do proxecto E-Dixgal, polo que conta cun ordenador portátil

persoal  que debemos lograr que usen da maneira  máis  educativa posíbel.  É labor  noso,  tamén,

comprobar que todo o alumnado ten posibilidades de conexión en caso de non poder acudir ao

centro ou, simplemente, para realizar tarefas na casa.

Nesta materia, a Aula Virtual do centro será unha aliada imprescindíbel, mais tamén outro tipo de

recursos educativos on-line como dicionarios, canles televisivas, centros de ensino do portugués que

ofrecen recurso en aberto etc.

En Guitiriz, 3 de outubro de 2022

María Gómez Díaz

Xefa do departamento de Portugués



ANEXO

GRELLAS DE CUALIFICACIÓN (PRODUTOS E OBSERVACIÓN)

PARA A PROFESORA:

Produtos (30%)
S

(3) 

PV

(1,5) 

N

(0)

Trabalha as leituras indicadas pelo professorado e realiza as atividades indicadas

Apresenta notas de aula em bom estado, completas e com as emendas adequadas

Sabe destacar nos apontamentos os aspetos que podem representar alguma 

dificuldade

Realiza as tarefas/atividades corretamente para o momento indicado, sem atrasos 

Conserva organizados os materiais entregues nas aulas e os trabalhos realizados com 

as  correções oportunas

Manifesta progressão  nas atividades escritas

Manifesta progressão  nas atividades orais

Observação (20%)
S

(2) 

PV

(1)

N

(0)

Pontualidade na chegada às aulas

Pontualidade na realização das tarefas

Traz o material escolar preciso

Mostra vontade de aprender e esforça-se nas tarefas

Está atente às explicações, faz perguntas pertinentes e responde corretamente. 

Amostra respeito às pessoas da turma e ajuda os colegas na medida do que lhe é 

possível

Código: Sempre (S)  PV: Por vezes (PV); Nunca (N) 

PARA O ALUNADO: 



INDICADORES 1 2 3 4

Realizo com regularidade as tarefas marcadas pela professora.

Entrego os trabalhos segundo as indicações dadas pela professora e na data acordada

Participo ativamente (dou   ideias, ajudo a resolver problemas, realizo a minha parte 

do trabalho) nos trabalhos de grupo.

Pergunto à professora as dúvidas..

Peço ajuda e  aprovação frequente à professora.

Estou satisfeita/o com o meu trabalho

As qualificações obtidas evidenciam o meu esforço e trabalho.

Assisto regularmente às aulas.

Tenho frequentemente faltas de pontualidade

Justifico os meus atrasos e faltas de assistência ao professorado encarregado da 

turma

Preocupo-me por me atualizar  na matéria quando falto à aula.

Adoto uma atitude respeitosa com o professorado.

Adoto uma atitude respeitosa com as / os colegas.

Assumo responsabilidades.

Tenho uma atitude positiva para o estudo

O que aprendo numa matéria aplico-o e relaciono-o com outras.

Código: 1 (nunca); 2 (poucas vezes); 3 (quase sempre), 4 (sempre).



GRELLA PARA OS INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO

INDICADORES 1 2 3 4 5

1. O nível de dificuldade, em geral, foi adequado às características do alunado.

2. As atividades para desenvolver a competência oral eram ajustadas para o grupo

3. As atividades para desenvolver a competência escrita eram adequadas  para a turma

4. Combinou-se adequadamente, de parte da professor, explicação e prática.

5. As atividades foram, em geral, motivadoras

6. Combinaram-se atividades TIC com atividades tradicionais 

7. As atividades TIC foram  motivadoras

8. O emprego de músicas e de vídeos-musicais ajudou no processo de aprendizagem 

9. O emprego de filmes ajudou no processo de aprendizagem

10. Os textos escritos e diferentes fichas entregues ajudaram no processo de aprendizagem

11. Atendeu-se adequadamente a diversidade do alunado.

12. Usaram-se diferentes instrumentos de avaliação.

Código: Nunca (1);  Poucas vezes (2); Com frequência (3); Quase sempre (4); Sempre (5)



GRELLA PARA OS INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DA PRÁCTICA DOCENTE

PARTES INDICADORES 1 2 3 4 5

Planificação

1. Tem em conta os padrões de aprendizagem.

2. Tem em conta os planos e projetos educativos do centro.

3. Tem em conta o tempo disponível para o desenvolvimento da 

matéria.

4. Formula os objetivos didáticos de forma que expressem as 

competências a atingir pelo alunado.

5. Programa atividades e estratégias em função dos padrões de 

aprendizagem e das necessidades do alunado.

6. Planifica as aulas de modo flexível, preparando atividades e 

recursos ajustados à programação de aula e às necessidades e aos 

interesses do alunado.

7. Estabelece, de forma explícita, os critérios, procedimentos e 

instrumentos de avaliação.

8. Coordena com o resto do professorado do departamento e da 

escola  que possam ter conteúdos afins (Tratamento Integrado de 

Línguas).

9. Programa a matéria tendo em conta os padrões de aprendizagem 

previstos na normativa legal vigente.

PARTES INDICADORES 1 2 3 4 5

Desenvolvimen

to

1. Organiza os conteúdos dando uma visão geral de cada tema 

(índices, esquemas...)

2. Relaciona os conceitos novos com os já conhecidos.

3. Mostra predisposição para esclarecer dúvidas dentro e fora das 

aulas.



4. Otimiza o tempo disponível para o desenvolvimento das 

Unidades Didácticas.

5. Utiliza as TIC para apoiar os conteúdos nas aulas.

6. Promove o trabalho cooperativo e mantém uma comunicação 

fluída com o alunado.

7. Desenvolve os conteúdos duma forma estruturada e 

compreensível para os alunos e as alunas.

8. Elabora atividades que permitam a aquisição dos padrões de 

aprendizagem.

9. Apresenta atividades de grupo e individuais.

10. Facilita estratégias de aprendizagem (como buscar informação, 

como resolver problemas etc)

11. Deteta os conhecimentos prévios a cada tarefa de aprendizagem.

12. Revê, com frequência, os trabalhos propostos nas aulas e fora 

delas.

13. Proporciona informação necessária sobre a resolução das tarefas

e como as poder melhorar.

14. Corrige e explica de forma habitual os trabalhos e as atividades 

do alunado e dá pautas para a melhora das suas aprendizagens.

15. Utiliza sistematicamente procedimentos e instrumentos variados

de recolha´de informação.

16. Utiliza suficientes critérios de avaliação que atendam de modo 

equilibrado a avaliação dos diferentes conteúdos e das 

competências-chave.

17. Favorece os processos de autoavaliação e coavaliação.

18. Propõe novas atividades que facilitem a aquisição de objetivos  

quando estes não foram alcançados suficientemente.



19. Propõe novas atividades de maior nível quando os objetivos 

foram alcançados com suficiência.

20. Informa dos resultados o alunado e as famílias

PARTES INDICADORES 1 2 3 4 5

Motivação ao

alunado

1. Proporciona um plano de trabalho ao princípio de cada tarefa.

2. Utiliza diferentes recursos para introduzir a unidade  (leituras, 

canções, vídeos, debates, diálogos...).

3. Relaciona as aprendizagens com aplicações reais ou com a sua 

funcionalidade.

4. Informa sobre os progressos atingidos e as dificuldades detetadas.

5. Relaciona os conteúdos e atividades com os interesses do 

alunado.

6. Estimula a participação activa do alunado na aula.

7. Promove a reflexão sobre os temas tratados.

Código: Nunca (1);  Poucas vezes (2); Com frequência (3); Quase sempre (4); Sempre (5)



GRELLA PARA A AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Indicadores
1 2 3 4

5

1. Adequação do desenho das unidades didáticas, temas ou projetos a partir dos 

elementos do currículo.
       

2. Adequação da sequenciação e da temporalização das unidades didáticas / temas / 

projetos.
       

3. O desenvolvimento da programação responde à sequenciação e à temporalização 

previstas.
       

4. Adequação da sequenciação dos padrões para cada uma das unidades, temas ou 

projetos.
       

5. Adequação do grau mínimo de consecução fixado para cada padrão.        

7. Vinculação de cada padrão a um ou a vários instrumentos para a sua avaliação.        

8. Associação de cada padrão com os elementos transversais a desenvolver.        

9. Estabelecimento de uma estratégia metodológica comum para todo o 

departamento. 
       

10. Estabelecimento duma estratégia metodológica comum com o resto de 

departamentos de línguas (TIL)
       

11. Adequação dos materiais didáticos utilizados.        

12. Adequação das pautas gerais estabelecidas para a avaliação contínua: provas, 

trabalhos, etc.
       

13. Adequação dos critérios estabelecidos para a avaliação final        

14. Adequação dos critérios estabelecidos para a avaliação extraordinária.        

15. Grau de desenvolvimento das atividades complementares e extraescolares 

previstas.
       



16. Adequação dos mecanismos para informar as famílias sobre critérios de avaliação,

padrões e instrumentos.
       

17. Adequação dos mecanismos para informar as famílias sobre os critérios de 

promoção.
       

18. Adequação do seguimento e da revisão da programação ao longo do curso.        

19. Contribuição desde a matéria ao plano de leitura do centro.        

20. Grau de integração das TIC no desenvolvimento da matéria.        

21. Adequação dos testes, tendo em conta o valor de cada padrão.        

22. Adequação dos programas de apoio, recuperação, etc. vinculados aos padrões.        

23. Adequação das medidas específicas de atenção ao estudantado com NEAE.        

Código: Nunca (1);  Poucas vezes (2); Com frequência (3); Quase sempre (4); Sempre (5)
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