
 
Perfil de aprendizagem do aluno 

Português 3.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  

Oralidade 
Compreensão  
 
Expressão  

Compreende, com muita 
facilidade, textos orais 
identificando assunto, tema e 
intenção comunicativa; 
Planifica e produz, com muita 
facilidade, textos orais tendo 
em conta os destinatários e os 
objetivos de comunicação;  
Usa a palavra fluentemente, 
com muita correção e 
naturalidade; Sintetiza, com 
muita facilidade, a informação 
recebida pela tomada de notas 
das ideias-chave. 

Compreende, com   facilidade, 
textos orais identificando 
assunto, tema e intenção 
comunicativa; 
Planifica e produz, com 
facilidade, textos orais tendo 
em conta os destinatários e os 
objetivos de comunicação;  
Usa a palavra fluentemente, 
com   correção e 
naturalidade;  
Sintetiza, com facilidade, a 
informação recebida pela 
tomada de notas das ideias-
chave. 

Compreende, com alguma 
facilidade, textos orais 
identificando assunto, tema e 
intenção comunicativa; 
Planifica e produz, com alguma 
facilidade, textos orais tendo 
em conta os destinatários e os 
objetivos de comunicação;  
Usa a palavra com alguma 
fluência, correção e 
naturalidade;  
Sintetiza, com alguma 
facilidade, a informação 
recebida pela tomada de notas 
das ideias-chave. 

Compreende com muita 
dificuldade, textos orais 
revelando muitas dificuldades 
na identificação do assunto, 
tema e intenção comunicativa 
OU 
não compreende textos orais;  
Planifica e produz, com muita 
dificuldade, textos orais, tendo 
em conta os destinatários e os 
objetivos de comunicação OU 
Não planifica nem produz 
textos orais;  
Usa a palavra com pouca 
fluência, correção e 
naturalidade OU Não participa; 
Sintetiza, com muita 
dificuldade, a informação 
recebida pela tomada de notas 
das ideias-chave OU Não 
consegue sintetizar a 
informação recebida. 

  
A-Linguagens e 
Textos 
 
B-Informação e 
comunicação 
 
C-Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
D-Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
 
E-Relacionamento 
interpessoal 
 
F-Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
G-Bem-estar, saúde 
e ambiente 
 
H- Sensibilidade 
estética e artística 
 
I-Saber científico, 
técnico e 

Leitura Realiza, com muita facilidade, 
leitura em voz alta, silenciosa e 
autónoma, não contínua e de 
pesquisa;  
Explicita, com muita facilidade, 
o sentido global de um texto, 

Realiza, com facilidade, leitura 
em voz alta, silenciosa e 
autónoma, não contínua e de 
pesquisa;  
Explicita, com facilidade, o 
sentido global de um texto, 

Realiza, com alguma facilidade, 
leitura em voz alta, silenciosa e 
autónoma, não contínua e de 
pesquisa;  
Explicita, com alguma 
facilidade, o sentido global de 

Realiza, com muita dificuldade, 
leitura em voz alta, silenciosa e 
autónoma, não contínua e de 
pesquisa; 
Explicita, com muita 
dificuldade, o sentido global de 
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com base em inferências, 
devidamente justificadas. 

com base em inferências, 
devidamente justificadas. 

um texto, com base em 
inferências, devidamente 
justificadas. 

um texto OU Não explicita o 
sentido global de um texto. 

tecnológico 
 
J-Consciência e 
domínio do corpo 

 Educação Literária Lê integralmente todas as obras 
literárias propostas;  
Interpreta, com muita 
facilidade, os textos em função 
do género literário;  
Compreende, com muita 
facilidade, a utilização de 
recursos expressivos na 
construção de sentido do texto; 
Exprime criticamente ideias 
pessoais sobre textos lidos e 
ouvidos com recurso a suportes 
variados; 
Desenvolve, autonomamente e 
com bastante criatividade, um 
projeto de leitura que revele 
um percurso pessoal de leitor. 

Lê integralmente a maioria 
das obras literárias propostas;  
Interpreta, com facilidade, os 
textos em função do género 
literário;  
Compreende, com facilidade, 
a utilização de recursos 
expressivos na construção de 
sentido do texto;  
Exprime facilmente ideias 
pessoais sobre textos lidos e 
ouvidos com recurso a 
suportes variados; 
Desenvolve, autonomamente 
e com criatividade, um 
projeto de leitura que revele 
um percurso pessoal de leitor. 

Lê integralmente obras 
literárias propostas;  
Interpreta, com alguma 
facilidade, os textos em função 
do género literário;  
Compreende, com alguma 
facilidade, a utilização de 
recursos expressivos na 
construção de sentido do texto;  
Exprime ideias pessoais sobre 
textos lidos e ouvidos com 
recurso a suportes variados; 
Desenvolve um projeto de 
leitura que revele um percurso 
pessoal de leitor. 

Lê integralmente poucas obras 
literárias propostas OU Não lê 
as obras literárias propostas; 
Interpreta, com muita 
dificuldade, os textos em 
função do género literário OU 
Não interpreta os textos; 
Compreende, com muita 
dificuldade, a utilização de 
recursos expressivos na 
construção de sentido do texto 
OU Não compreende a 
utilização de recursos 
expressivos; 
Exprime com dificuldade ou 
muita dificuldade as ideias 
pessoais sobre textos lidos e 
ouvidos com recurso a suportes 
variados; 
Desenvolve, com muita 
dificuldade, um projeto de 
leitura que revele um percurso 
pessoal de leitor OU Não 
desenvolve um projeto de 
leitura. 

Escrita Planifica, com muita facilidade, 
a escrita de textos com 
finalidades diversas;  
Elabora, com muita facilidade, 
criatividade e originalidade, 
textos que cumpram objetivos 
explícitos quanto ao 
destinatário e à finalidade; 
Escreve com propriedade, 
variedade e seleção intencional 
de vocabulário, com respeito 

Planifica, com facilidade, a 
escrita de textos com 
finalidades diversas;  
Elabora, com facilidade, 
textos que cumpram objetivos 
explícitos quanto ao 
destinatário e à finalidade; 
Escreve com propriedade e 
variedade vocabular e com 
respeito pelas regras de 
ortografia e de pontuação. 

Planifica a escrita de textos com 
finalidades diversas;  
Elabora textos que cumpram 
objetivos explícitos quanto ao 
destinatário e à finalidade; 
Escreve com propriedade 
vocabular e com respeito pelas 
regras de ortografia e de 
pontuação. 

Planifica, com muita 
dificuldade, a escrita de textos 
OU Não planifica a escrita de 
textos; 
Elabora, com dificuldade ou 
muita dificuldade, textos; 
Escreve com vocabulário 
restrito e redundante e com 
incorreções ortográficas e de 
pontuação. 



 
Perfil de aprendizagem do aluno 

pelas regras de ortografia e de 
pontuação. 

Gramática Reconhece e conhece, com 
muita facilidade, classes de 
palavras;  
Explicita, com muita facilidade, 
aspetos fundamentais da 
Fonologia, da Morfologia, da 
Sintaxe e da Semântica 
Reconhece, com muita 
facilidade, traços da variação da 
língua portuguesa. 

Reconhece e conhece, com 
facilidade, classes de palavras;  
Explicita, com facilidade, 
aspetos fundamentais da 
Fonologia, da Morfologia, da 
Sintaxe e da Semântica 
Reconhece, com facilidade, 
traços da variação da língua 
portuguesa. 

Reconhece e conhece classes 
de palavras;  
Explicita aspetos fundamentais 
da Fonologia, da Morfologia, da 
Sintaxe e da Semântica 
Reconhece traços da variação 
da língua portuguesa. 

Reconhece e conhece, com 
muita dificuldade, classes de 
palavras OU Não reconhece 
nem conhece classes de 
palavras. 
Explicita, com muita 
dificuldade, aspetos 
fundamentais da Fonologia, da 
Morfologia, da Sintaxe e da 
Semântica OU Não explicita 
aspetos fundamentais da 
Fonologia, da Morfologia, da 
Sintaxe e da Semântica 
Reconhece, com dificuldade ou 
muita dificuldade, traços da 
variação da língua portuguesa.  

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”.  
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