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Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

 

Domínio 
Descritores do perfil do 

aluno 
Descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação 
Ponderações 

Oralidade 

(compreensão/ 

produção/ 

interação) 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado  

(A, B, G, I, J)  

Criativo  

(A, C, D, J)  

Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  

Indagador/ Investigador  

(C, D, F, H, I)  

Respeitador da diferença/ do 

outro  

(A, B, E, F, H)  

Responsável/ autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J)  

Cuidador de si e do outro  

(B, E, F, G)  

Compreende os tópicos essenciais de uma sequência falada e de uma 

sequência dialogal (interação quotidiana, debate, entrevista), quando o 

débito da fala é relativamente lento e claro; 

Narra vivências, acontecimentos e experiências e formular planos, desejos, 

ambições e projetos; explicar gostos e opiniões; 

Interage em diálogos relacionados com assuntos de ordem geral ou de 

interesse pessoal 

Grelhas de observação e 

listas de verificação;  

Exposição e produção oral; 

Trabalhos individual / de 

grupo com apresentação oral. 

30% 

Leitura Compreende e interpretar sentidos; 

Lê com correção, fluência e expressividade. 

Leitura e interpretação de 

textos; 

Exercícios de compreensão e 

interpretação; 

Portefólios e cadernos diários 

20% 

5% 

Escrita 

 

Estrutura temática e discursivamente os textos escritos; 

Exprime-se com correção linguística. 

Produção escrita; 

Relatórios; 

Portefólios e cadernos diários 

Trabalhos individual / de 

grupo com apresentação 

escrita; 

20% 

Gramática Aplica os conhecimentos adquiridos sobre a gramática da língua. 

Exercícios de V (verdadeiro) 

ou F (falso); 

Exercícios de escolha 

múltipla; 

Exercícios de resposta aberta. 

20% 

Interação cultural Estabelece relações entre a cultura de língua materna e a da língua 

estrangeira, compreendendo as diferenças e as semelhanças. 

Trabalhos de grupo com 

apresentação escrita; 

Portefólios e cadernos 

diários. 

5% 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (ACPA): 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. 

 


