
            Competência em Língua 
           Nível B1 

Fonte: Quadro de Referência para o Ensino do Português no Estrangeiro (QuaREPE), Maria José Grosso et al., Ministério da Educação e Ciência, 2011 

Caracterização 
Geral Compreensão Oral Leitura / Compreensão Produção / Interação Oral Produção / Interação 

Escrita 

É capaz de 
compreender os 
pontos principais de 
textos orais e escritos 
sobre assuntos 
relacionados com a 
vida escolar e cívica, 
os conteúdos 
curriculares, e ainda 
atividades dos tempos 
livres e vida social.  

É capaz de relatar 
experiências, 
acontecimentos, 
desejos, e de 
apresentar opiniões 
sobre assuntos 
conhecidos no domínio 
privado, escolar e 
público. 

É capaz de produzir 
textos simples, 
coerentes e coesos 
sobre assuntos 
conhecidos ou de 
interesse pessoal, 
atuais ou do passado. 

É capaz de comunicar 
com razoável 
correção, em 
contextos habituais de 
comunicação; apesar 
das influências óbvias 
da língua materna. O 
que exprime é claro, 
apesar da ocorrência 
de alguns erros. 

É capaz de 
compreender 
informações sobre 
assuntos da vida 
quotidiana, 
designadamente os 
relativos ao estudo, 
regras de cidadania 
com a condição de o 
interlocutor falar de 
forma lenta e clara. 

É capaz de 
compreender os 
aspetos principais 
duma conversa, na 
sua presença, desde 
que se privilegie o 
que se considera 
norma padrão.  

É capaz de 
compreender, na 
generalidade, 
informação contida 
em mensagens 
gravadas ou 
compreender 
programas de rádio e 
televisão que refiram 
assuntos já 
conhecidos ou de 
interesse pessoal. 

É capaz de compreender textos 
sobre assuntos relativos à vida 
quotidiana e ainda os relativos aos 
domínios educativos, público e 
privado.  

É capaz de compreender mensagens 
relatando acontecimentos e 
impressões nos domínios privado e 
educativo.  

É capaz de compreender informação, 
em textos, ou partes de textos, 
razoavelmente extensos, 
selecionando-a para cumprimento 
duma tarefa específica.  

É capaz de identificar os elementos 
que constituem argumentos num 
texto. 

É capaz de identificar os pontos 
essenciais de notícias sobre assuntos 
de interesse pessoal. 

É capaz de compreender textos 
inseridos na programação televisiva 
ou em sítios da Internet (legendas 
de filmes, textos publicitários, 
jornais televisivos)  

É capaz de compreender 
informações e instruções 
pormenorizadas e mensagens não 
pessoais, como memo e aviso.  

É capaz de compreender mensagens 
de natureza pessoal (carta ou 
correio eletrónico)  

É capaz de compreender textos 
lúdicos e literários, de acordo com a 
sua faixa etária. 

É capaz de falar sobre assuntos 
do seu interesse, apresentados 
numa sequência linear de 
pontos.  

É capaz de relatar experiências 
pessoais ou acontecimentos, 
dando conta dos seus 
sentimentos e reações.  

É capaz de narrar uma história, 
eventualmente um livro ou um 
filme, dando conta da sua 
opinião.  

É capaz de expressar emoções e 
sentimentos, tais como: alegria, 
surpresa, amizade, tristeza, 
curiosidade relativamente a 
factos. 

É capaz de participar em 
conversas sobre assuntos 
relacionados com a vida 
quotidiana e escolar, exprimindo 
opiniões, concordância ou 
discordância sobre questões de 
interesse geral e educativo. 

É capaz de interagir com o 
objetivo de obter ou de dar 
informação, fornecer e seguir 
diretivas e instruções, para fazer 
face a situações imprevisíveis do 
quotidiano. 

É capaz de trocar, verificar e 
confirmar informação do 
domínio privado em situações 
imprevisíveis, explicando a razão 
dum problema. 

É capaz de escrever textos 
simples e articulados numa 
sequência linear sobre vários 
assuntos no âmbito dos seus 
interesses. 

É capaz de fazer uma 
descrição pormenorizada, 
simples e direta, sobre 
assuntos seus conhecidos, 
nos domínios onde tem de 
atuar (designadamente 
privado e educativo). 

É capaz de relatar, num 
texto simples e articulado, 
acontecimentos e viagens 
(reais ou imaginárias), 
incluindo sentimentos e a 
manifestação de opiniões, 
acordo, desacordo e 
justificação de ações. 

É capaz de escrever, no 
domínio educativo ou 
privado, mensagens (carta 
ou correio eletrónico) sobre 
assuntos de natureza 
curricular, pessoal e cultural. 

É capaz de escrever, de 
forma clara, notas com 
informações simples, mas 
relevantes, nos domínios 
privado e educativo. 

É capaz de expor, de forma 
clara, problemas e de 
colocar questões. 


	É capaz de comunicar com razoável correção, em contextos habituais de comunicação; apesar das influências óbvias da língua materna. O que exprime é claro, apesar da ocorrência de alguns erros.

