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New!

Portuguese
Now a curricular language for Leaving Certiﬁcate
To read the curriculum specification, go to: http://bit.ly/LeavingCertPortuguese
What does this mean?
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Students can sit the Portuguese Leaving Cert exam at Higher or Ordinary
level
The specification is designed to be inclusive of all varieties of Portuguese
The new specification is aimed at the same level as existing foreign
languages e.g. French, German, Spanish*
Assessment will now also include oral and listening skills
It will be examined for the first time in 2022.
Portuguese will be treated the same as other Leaving Certificate subjects for
CAO and matriculation
Support for schools introducing the new Portuguese subject will be available
from PPLI, a Department of Education and Skills unit supporting foreign
languages e.g. teachers can be provided
Students who do not have access to a teacher may have the option of
attending a Saturday class or they may choose to study it independently
Learners will develop a Language Portfolio over the two years in which they
will record and reflect on their language learning**.
Supports will be developed to guide students and teachers on the
development of the Language Portfolio

Have you asked if classes will be available in your school? You can let them know
that PPLI will support them in offering Portuguese as a Leaving Cert subject.
With the
introduction of the
new curriculum
Portuguese will no
longer be available as
a non-curricular
examination from
2022.

* This is broadly aligned with A2/ B1 levels of the Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR)
** While the Portfolio itself will not be assessed, during the oral examination
learners will engage in conversation about their Language Portfolio
Any questions or for further information, please email: info@ppli.ie
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Novo

Português
é agora uma língua curricular!
Acesse: http://bit.ly/LeavingCertPortuguese
O que isso signiﬁca?
• Estudantes podem fazer o português Leaving Cert exame tanto no Higher
como no Ordinary Level
• A especificação curricular é projetada para ser inclusiva, acolhendo todas as
variedades do português
• A nova especificação está direcionada para os estudantes alcançarem o
mesmo nível que as línguas estrangeiras oferecidas nas escolas, por exemplo,
o francês, o alemão, o espanhol*
• O exame também passa a incluir as habilidades oral e auditiva
• O novo exame será realizado pela primeira vez em 2022
• O português será tratado do mesmo modo que outras matérias do Leaving
Certificate para o CAO e para efeito de matrícula
• Apoio para escolas introduzindo o português como nova disciplina está
disponível através do PPLI, uma unidade do Department of Education and Skills
que apoia as línguas estrangeiras e, por exemplo, pode fornecer professores
• Estudantes que não tiverem acesso a um professor podem optar por cursar
aulas aos sábados ou por estudar independentemente
• Os alunos irão compor um Portfólio de Língua Portuguesa ao longo dos dois
anos no qual irão documentar e refletir sobre seu aprendizado do idioma**.
Material de apoio para orientar alunos e professores sobre o
desenvolvimento do Portfólio em elaboração
Com a introdução
do novo currículo, não
estará mais disponível
a opção de fazer um
exame do idioma
como matéria não
curricular a partir
de 2022.

Você já perguntou se a sua escola vai oferecer aulas de Português
para o Leaving Certiﬁcate? Conte para a sua escola que o PPLI
está apoiando a introdução do curso de português como uma
matéria do Leaving Cert!
* Corresponde em linhas gerais aos níveis A2/B1 do Quadro Europeu
Comum de Referência para Línguas (CEFR)
** O portfólio em si mesmo não será avaliado, entretanto, os alunos
deverão utilizar seu Portfólio de Língua para estabelecer conversação
durante o exame ora
email: info@ppli.ie
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