
 
Perfil de aprendizagem do aluno 

Inglês 1.º Ciclo 

Domínio 
Perfil de Aprendizagens 

(de acordo com as 
Aprendizagens Essenciais) 

Níveis/Descritores de desempenho 

Área de competência 
do perfil dos alunos  

MUITO BOM 

 

BOM 
 

SUFICIENTE 
 

INSUFICIENTE 

Compreensão Oral  Compreende palavras e 
expressões, seguindo 
instruções e acompanhando 
histórias simples. 

Compreende palavras e 
expressões simples, seguindo 
instruções simples. 
 

Compreende palavras e 
expressões simples.  
  

Não compreende a 
maioria das palavras e 
expressões simples 

A - Linguagens e textos;  
B- Informação e 
comunicação;  
C- Raciocínio e resolução 
de problemas;  
D- Pensamento crítico e 
pensamento criativo; 
E - Relacionamento 
interpessoal;  
F- Autonomia e 
desenvolvimento 
pessoal;  
G- Bem-estar, saúde e 
ambiente; 
H- Sensibilidade estética 
e artística;  
I- Saber científico, 
técnico e tecnológico;  
J- Consciência e domínio 
do corpo. 
 

Interação/ Participação oral Faz perguntas, dá respostas 
sobre aspetos pessoais.  
Interage com o professor, 
utilizando expressões/frases 
simples.  

Dá respostas sobre aspetos 
pessoais.  
Interage com o professor, 
utilizando expressões/frases 
simples.  

Interage com o professor, 
utilizando 
expressões/frases 
simples.  

Não interage e participa 
muito pouco nas aulas. 

Escrita Legenda sequências de 
imagens. Preenche lacunas 
em textos.   
Escreve sobre si próprio.  
Escreve sobre as suas 
preferências.  
  

Legenda sequências de 
imagens. Preenche lacunas 
em textos.   
Escreve sobre si próprio ou 
sobre as suas preferências 
com alguma correção.   

Legenda sequências de 
imagens. Preenche 
lacunas em textos.   
  

Não consegue escrever 
palavras ou expressões 
simples. 

Compreensão escrita/ 
Vocabulário 

 

Identifica vocabulário 
familiar.  
Lê pequenas histórias 
ilustradas. Compreende 
instruções simples.   

Identifica vocabulário familiar 
acompanhado por imagens.  
Lê pequenas histórias 
ilustradas. Compreende 
instruções simples.   

Identifica vocabulário 
familiar acompanhado por 
imagens.  
 

Não identifica a maior 
parte do vocabulário 
lecionado 

 

De acordo com o artigo 18º do Dec. Lei 223-A/2018  

“2 - Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada ano ou ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho, 

em consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”.  

Aprovado em Reunião de Conselho Pedagógico realizado a 08 de outubro de 2021 

 

 


