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Português Língua Não Materna – Esclarecimento 

 

Na sequência da recente regulamentação sobre a oferta de Português Língua Não 

Materna (PLNM), (Despacho normativo n.º 12/2011, de 22 de Agosto, para o Ensino 

Básico, e Ofício-circular com a Ref.ª OFC-DGIDC/2011/GD/8, de 16 de Agosto, para o 

Ensino Secundário), apresentam-se algumas informações sobre o funcionamento do 

PLNM. 

 

1. Os alunos de PLNM que se encontrem nos níveis de iniciação (A1, A2) ou 

intermédio (B1) realizam, no 6.º e no 9.º ano, a prova final de PLNM, e, no 12.º 

ano, o exame final nacional de PLNM, quer estejam ou não integrados em 

grupos de nível de proficiência linguística. 

Sempre que os alunos transitem para o nível avançado (B2), inclusivamente 

durante o ano letivo, e se encontrem em ano de realização de provas finais de 

6.º e 9.º anos e de exame nacional do 12.º ano, fazem a prova final de Língua 

Portuguesa ou o exame final nacional de Português, dado que acompanham o 

currículo destas disciplinas. 

 

2. No 1.º Ciclo do Ensino Básico, não tendo havido alteração da organização 

curricular, o PLNM continua a funcionar no âmbito do Estudo Acompanhado. 

 

3. Nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e no Ensino Secundário, não existindo 

número mínimo de dez alunos para constituição de grupo de nível(eis) de 

proficiência linguística, deverá a escola, no âmbito da sua autonomia, 

proporcionar atividades de apoio de PLNM.  

 

4. Sempre que o PLNM funcione como apoio, deverão ser aplicadas estratégias 

adequadas ao nível de proficiência linguística do aluno, flexibilizando-se a 

gestão do programa da disciplina de Língua Portuguesa/Português, de forma a 

definir uma estratégia individualizada de desenvolvimento de competências 

nesta área. Deverão, ainda, ser definidos critérios específicos de avaliação 

para estes alunos, aprovados em Conselho Pedagógico. No desenvolvimento 

deste trabalho, quando o professor de Língua Portuguesa/Português da turma 

não é o de PLNM, deverá existir uma estreita articulação entre ambos. 
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5. Os alunos que não estejam inseridos em grupos de nível de PLNM têm 

avaliação interna a Língua Portuguesa/Português, da responsabilidade do 

professor desta disciplina, com base na estratégia individualizada definida. 

 

6. A escola, no âmbito da sua autonomia e do seu projeto educativo, poderá 

conceber outras medidas específicas de desenvolvimento do PLNM, 

designadamente programas de tutoria. 

  

7. Salienta-se o facto de que os alunos de nacionalidade brasileira, tendo o 

português como língua materna, não devem ser inseridos em PLNM. 

 


