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PERFIL DE APRENDIZAGEM | PONDERAÇÃO DE DOMÍNIOS – PORTUGUÊS – 3.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 

20% 

P Uso do 

Conhecimento 

 

P Resolução de 
Problemas 

 

P Comunicação 

 

P Interação 

• Revela dificuldades ao nível da 

expressão oral, da compreensão, da 

síntese e da interpretação de textos 

orais, utilizando vocabulário restritivo e, 

por vezes, incorreto, com imprecisões. 

• Revela alguma facilidade ao nível 

da expressão oral, da compreensão, da 

síntese e da interpretação de textos 

orais, utilizando vocabulário variado 

com algumas imprecisões. 

• Revela facilidade ao nível da 

expressão oral, da compreensão, da 

síntese e da interpretação de textos 

orais, utilizando vocabulário variado 

com poucas imprecisões. 

LEITURA E EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

 
Áreas de Competência 

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

35% 

• Evidencia dificuldades ao nível da 

leitura, compreensão e interpretação de 

textos escritos, não conseguindo ainda 

distinguir e conhecer as características 

dos modos e géneros literários. 

• Evidencia alguma facilidade ao 

nível da leitura, compreensão e 

interpretação de textos escritos, 

conseguindo distinguir e conhecer as 

características dos modos e géneros 

literários. 

• Evidencia facilidade ao nível da 

leitura, compreensão e interpretação 

de textos escritos, conseguindo 

distinguir e conhecer, com facilidade, 

as características dos modos e géneros 

literários. 

GRAMÁTICA 
 

Áreas de Competência 

A, B, C, F, I 

20% 

• Revela um domínio insuficiente de 

conhecimentos, ao nível dos conteúdos e 

das regras gramaticais da língua. 

• Revela um domínio suficiente de 

conhecimentos, ao nível dos 

conteúdos e das regras gramaticais da 

língua. 

• Revela um bom domínio de 

conhecimentos, ao nível dos conteúdos 

e das regras gramaticais da língua. 

ESCRITA 
 

Áreas de Competência 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 

25% 

• Revela muitas dificuldades ao nível da 

escrita de textos, no que respeita ao 

tema/finalidade, coerência/coesão, 

sintaxe, pontuação e ortografia. 

• Revela alguma facilidade ao nível 

da escrita de textos, no que respeita 

ao tema/finalidade, 

coerência/coesão, sintaxe, pontuação 

e ortografia. 

• Revela facilidade ao nível da escrita 

de textos, no que respeita ao 

tema/finalidade, coerência/coesão, 

sintaxe, pontuação e ortografia. 

 
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   


