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PERFIL DE APRENDIZAGEM | PONDERAÇÃO DE DOMÍNIOS – INGLÊS – 1.º CICLO 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS GERAIS DE 

AVALIAÇÃO 

PERFIL DE APRENDIZAGEM 

AINDA NÃO ADQUIRIU EM AQUISIÇÃO ADQUIRIU 

ORALIDADE 

 
Áreas de Competência 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 

50% 

 Uso do Conhecimento 

 

 Resolução de 
Problemas 

 

 Comunicação 

 

 Interação 

• Compreende, com dificuldade, 

palavras, expressões e instruções 

elementares, para completar pequenas 

tarefas.  

• Interage com o professor e/ou com 

os colegas e comunica, oralmente, 

informação pessoal elementar, ainda 

com muitas incorreções, que impedem 

a compreensão da mensagem. 

• Compreende palavras, expressões e 

algumas instruções simples, para 

completar pequenas tarefas, ainda com 

alguma orientação.  

• Interage com o professor e/ou com os 

colegas e comunica, oralmente, 

informação pessoal elementar com 

algumas incorreções, que por vezes 

dificultam a compreensão da mensagem. 

• Compreende e mobiliza palavras, 

expressões e instruções simples para 

completar pequenas tarefas.   

• Interage, com o professor e/ou 

com os colegas e comunica, 

oralmente, informação pessoal 

simples, cometendo, por vezes, 

algumas imprecisões, que não 

influenciam a compreensão da 

mensagem. 

ESCRITA 

  
Áreas de Competência 

A, B, C, D, E, F, G, H, I 

50% 

• Compreende, com dificuldade, 

pequenas frases com vocabulário 

elementar e comunica informação 

pessoal simples, por escrito, ainda com 

muitas incorreções.  

• Escreve pequenos textos sobre si 

próprio ou completa frases muito 

simples ainda com muitas incorreções, 

que impedem a compreensão da 

mensagem. 

• Compreende pequenas frases com 

vocabulário simples e comunica, por 

escrito, informação pessoal simples, 

ainda com alguma orientação.  

• Escreve pequenos textos sobre si 

próprio e completa frases simples, ainda 

com algumas incorreções, que por vezes 

dificultam a compreensão da mensagem. 

• Compreende e mobiliza pequenas 

frases com vocabulário simples e 

comunica, por escrito, informação 

pessoal simples, com autonomia.  

• Escreve pequenos textos sobre si 

próprio e completa frases simples, 

cometendo, por vezes, algumas 

imprecisões, que não influenciam a 

compreensão da mensagem. 

 
Áreas de Competências do PERFIL dos ALUNOS: 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   


