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Domínio 
Perfil de Aprendizagens 
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Aprendizagens Essenciais) 

Níveis/Descritores de desempenho 
Área de 

competência do 
perfil dos alunos 

 
MUITO BOM 

 

BOM 
 

SUFICIENTE 
 

INSUFICIENTE 

Interação/Produção oral  
Interage, com muita facilidade, e 
adequa o discurso às diferentes 
situações;  
Apresenta um discurso simples sobre 
os temas explorados utilizando uma 
pronúncia muito adequada.  

 
Interage, com facilidade, e 
adequa o discurso às diferentes 
situações;  
Apresenta um discurso simples 
sobre os temas explorados 
utilizando uma pronúncia 
adequada.  

 
Interage, com alguma 
facilidade, e adequa o 
discurso às diferentes 
situações;  
Apresenta um discurso 
simples sobre os temas 
explorados utilizando uma 
pronúncia razoavelmente 
adequada.  

 
Interage, com dificuldade, e 
adequa o discurso às diferentes 
situações;  
Apresenta um discurso simples 
sobre os temas explorados 
utilizando uma pronúncia 
pouco adequada.  

 

 
 
 

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 tecnológico 
J-Consciência e 
domínio do corpo 
 
 

Compreensão oral 
 
 
 

 
Identifica e compreende, com muita 
facilidade, discursos orais simples;   
Entende, com muita facilidade, pedidos 
que lhe são dirigidos, perguntas que 
lhe são feitas e informações que lhe 
são dadas.  
 

 
Identifica e compreende, com 
facilidade, discursos orais 
simples;   
Entende, com facilidade, pedidos 
que lhe são dirigidos, perguntas 
que lhe são feitas e informações 
que lhe são dadas. 

 
Identifica e compreende, 
com alguma facilidade, 
discursos orais simples;   
Entende, com alguma 
facilidade, pedidos que lhe 
são dirigidos, perguntas 
que lhe são feitas e 
informações que lhe são 
dadas.  

 
Identifica e compreende, com 
dificuldade, discursos orais 
simples;   
Entende, com dificuldade, 
pedidos que lhe são dirigidos, 
perguntas que lhe são feitas e 
informações que lhe são 
dadas.  
 

Compreensão escrita 
 

Compreende, com muita facilidade, o 
essencial de textos escritos 
diversificados;   
Desenvolve, com muita facilidade, a 
literacia, entendendo textos 
simplificados de leitura extensiva com 
vocabulário familiar, lendo frases e 
pequenos textos em voz alta.  
 

Compreende, com facilidade, o 
essencial de textos escritos 
diversificados;   
Desenvolve, com facilidade, a 
literacia, entendendo textos 
simplificados de leitura extensiva 
com vocabulário familiar, lendo 
frases e pequenos textos em voz 
alta.  
 

Compreende, com alguma 
facilidade, o essencial de 
textos escritos 
diversificados;   
Desenvolve, com alguma 
facilidade, a literacia, 
entendendo textos 
simplificados de leitura 
extensiva com vocabulário 
familiar, lendo frases e 
pequenos textos em voz 
alta.  

Compreende, com dificuldade, 
o essencial de textos escritos 
diversificados;   
Desenvolve, com dificuldade, a 
literacia, entendendo textos 
simplificados de leitura  
extensiva com vocabulário 
familiar, lendo frases e 
pequenos textos em voz alta.  



 
Perfil de aprendizagem do aluno 

Interação/Produção 
escrita 

 
 
 
 
 

  
Pede e dá, com muita facilidade, 
informação pessoal;   
Redige, com muita facilidade, textos 
simples de diferente tipologia.  

 
Pede e dá, com facilidade, 
informação pessoal;   
Redige, com facilidade, textos 
simples de diferente tipologia.  
 

 
Pede e dá, com alguma 
facilidade, informação 
pessoal;   
Redige, com alguma 
facilidade, textos simples 
de diferente tipologia.  

 
Pede e dá, com dificuldade, 
informação pessoal;   
Redige, com dificuldade, textos 
simples de diferente tipologia.  

 

 

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”.  

A Coordenadora de Departamento 

Helena Pires 
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