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CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE NÍVEL EM PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – 1.º, 2.º e 3.ºCiclos 

Nível A1 A2 B1 

 

 

1 

Alunos que realizaram muito poucas, ou mesmo 

nenhumas, das aprendizagens necessárias ao 

desenvolvimento das competências definidas no 

Quadro Europeu Comum de Referência para as 

línguas, no que concerne à compreensão oral, 

leitura, interação oral, produção oral e escrita, e 

que, cumulativamente, revelaram atitudes de 

recusa face às mesmas atividades. 

Alunos que realizaram muito poucas, ou 

mesmo nenhumas, das aprendizagens 

necessárias ao desenvolvimento das 

competências definidas no Quadro 

Europeu Comum de Referência para as 

línguas, no que concerne à compreensão 

oral, leitura, interação oral, produção 

oral e escrita, e que, cumulativamente, 

revelaram atitudes de recusa face às 

mesmas atividades. 

Alunos que realizaram muito poucas, 

ou mesmo nenhumas, das 

aprendizagens necessárias ao 

desenvolvimento das competências 

definidas no Quadro Europeu Comum 

de Referência para as línguas, no que 

concerne à compreensão oral, leitura, 

intercção oral, produção oral e escrita, 

e que, cumulativamente, revelaram 

atitudes de recusa face às mesmas 

actividades. 

 

 

2/I 

Alunos que não realizaram as aprendizagens 

necessárias ao desenvolvimento das competências 

definidas no Quadro Europeu Comum de 

Referência para as línguas, no que concerne à 

compreensão oral, leitura, interação oral, 

produção oral e escrita, em virtude da falta de 

capacidade para desempenhar as tarefas propostas 

Alunos que não realizaram as 

aprendizagens necessárias ao 

desenvolvimento das competências 

definidas no Quadro Europeu Comum de 

Referência para as línguas, no que 

concerne à compreensão oral, leitura, 

interação oral, produção oral e escrita, 

em virtude da falta de capacidade para 

Alunos que não realizaram as 

aprendizagens necessárias ao 

desenvolvimento das competências 

definidas no Quadro Europeu Comum 

de Referência para as línguas, no que 

concerne à compreensão oral, leitura, 

interação oral, produção oral e 

escrita, em virtude da falta de 
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e/ou falta de empenho nas mesmas. desempenhar as tarefas propostas e/ou 

falta de empenho nas mesmas. 

capacidade para desempenhar as 

tarefas propostas e/ou falta de 

empenho nas mesmas. 

 

 

3/S 

Alunos que realizaram as aprendizagens 

indispensáveis ao desenvolvimento das 

competências definidas no Quadro Europeu Comum 

de Referência para as línguas, no que concerne à 

compreensão oral, leitura, interacção oral, 

produção oral e escrita, manifestando, para além 

disso, atitudes positivas face às atividades. 

Alunos que realizaram as aprendizagens 

indispensáveis ao desenvolvimento das 

competências definidas no Quadro 

Europeu Comum de Referência para as 

línguas, no que concerne à compreensão 

oral, leitura, interacção oral, produção 

oral e escrita, manifestando, para além 

disso, atitudes positivas face às 

atividades. 

Alunos que realizaram as 

aprendizagens indispensáveis ao 

desenvolvimento das competências 

definidas no Quadro Europeu Comum 

de Referência para as línguas, no que 

concerne à compreensão oral, leitura, 

interação oral, produção oral e 

escrita, manifestando, para além 

disso, atitudes positivas face às 

atividades. 

 

 

 

4/B 

 Alunos que realizaram com facilidade as 

aprendizagens indispensáveis ao desenvolvimento 

das competências definidas no Quadro Europeu 

Comum de Referência para as línguas, no que 

concerne à compreensão oral, leitura, interacção 

oral, produção oral e escrita, revelando, para além 

disso, capacidade de relacionar conhecimentos e 

manifestando atitudes de interesse e 

 Alunos que realizaram com facilidade 

as aprendizagens indispensáveis ao 

desenvolvimento das competências 

definidas no Quadro Europeu Comum de 

Referência para as línguas, no que 

concerne à compreensão oral, leitura, 

interacção oral, produção oral e escrita, 

revelando, para além disso, capacidade 

de relacionar conhecimentos e 

 Alunos que realizaram com 

facilidade as aprendizagens 

indispensáveis ao desenvolvimento das 

competências definidas no Quadro 

Europeu Comum de Referência para as 

línguas, no que concerne à 

compreensão oral, leitura, interação 

oral, produção oral e escrita, 

revelando, para além disso, 
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responsabilidade pelas atividades. manifestando atitudes de interesse e 

responsabilidade pelas atividades. 

capacidade de relacionar 

conhecimentos e manifestando 

atitudes de interesse e 

responsabilidade pelas atividades. 

 

 

 

5/MB 

Alunos que realizaram com muita facilidade as 

aprendizagens indispensáveis ao desenvolvimento 

das competências definidas no Quadro Europeu 

Comum de Referência para as línguas, no que 

concerne à compreensão oral, leitura, interacção 

oral, produção oral e escrita, revelando, para além 

disso, facilidade em relacionar conhecimentos e 

manifestando atitudes de interesse, 

responsabilidade e autonomia na realização das 

atividades. 

Alunos que realizaram com muita 

facilidade as aprendizagens 

indispensáveis ao desenvolvimento das 

competências definidas no Quadro 

Europeu Comum de Referência para as 

línguas, no que concerne à compreensão 

oral, leitura, interação oral, produção 

oral e escrita, revelando, para além 

disso, facilidade em relacionar 

conhecimentos e manifestando atitudes 

de interesse, responsabilidade e 

autonomia na realização das atividades. 

Alunos que realizaram com muita 

facilidade as aprendizagens 

indispensáveis ao desenvolvimento das 

competências definidas no Quadro 

Europeu Comum de Referência para as 

línguas, no que concerne à 

compreensão oral, leitura, interação 

oral, produção oral e escrita, 

revelando, para além disso, facilidade 

em relacionar conhecimentos e 

manifestando atitudes de interesse, 

responsabilidade e autonomia na 

realização das atividades. 

 
 


