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Oralidade (40%)
Escrita (40%)

Atitudes e
valores
(20%)

Conhecimentos, aptidões e capacidades

Domínios
Perfil de aprendizagem

- Compreender sons, entoações e ritmos da
língua.
- Compreender palavras, frases e expressões
simples.
- Expressar-se com vocabulário muito simples
em situações previamente preparadas.
- Fazer perguntas e dar respostas sobre
aspetos pessoais.
- Interagir com a professora e /ou colegas
utilizando expressões/frases simples.
- Identificar vocabulário familiar com apoio de
imagens.
- Compreender palavras e pequenas frases com
vocabulário conhecido.
- Utilizar palavras aprendidas para legendar
imagens; ordenar palavras nas frases;
completar frases e escrever palavras
conhecidas.
- Produzir frases simples para comunicar a
informação desejada.
- Atenção / concentração; cumprimento de
regras estabelecidas; relacionamento com a
comunidade.
- Assiduidade e pontualidade; interesse e
empenho nas atividades propostas; posse e
utilização do material obrigatório; autonomia e
realização de tarefas atempadamente.

Níveis de Desempenho - Descritores
Suficiente
Bom

Insuficiente
Compreende com dificuldade
sons, entoações e ritmos da
língua.
Compreende com
dificuldade palavras, frases e
expressões simples.
Revela dificuldade em
utilizar vocabulário familiar.
Raramente interage em
situações de comunicação
simples.
Raramente comunica dentro
dos contextos apresentados.

Compreende sons, entoações
e ritmos da língua.
Compreende palavras, frases
e expressões simples.
Utiliza vocabulário familiar.
Interage em situações de
comunicação simples.
Comunica dentro dos
contextos apresentados.

Identifica com dificuldade
vocabulário
familiar
e
compreende com dificuldade
frases curtas.
Raramente
utiliza
o
vocabulário e estruturas
aprendidas; escreve frases
simples e resolve exercícios
propostos com dificuldade.

Identifica vocabulário
familiar e compreende frases
curtas.
Utiliza o vocabulário e
estruturas aprendidas;
escreve frases simples e
resolve exercícios propostos.

Nem sempre cumpre...

Cumpre…

Muito Bom

Compreende com facilidade
sons, entoações e ritmos da
língua.
Compreende com facilidade
palavras, frases e expressões
simples.
Revela facilidade em utilizar
vocabulário familiar.
Revela facilidade em
interagir em situações de
comunicação simples.
Comunica com facilidade
dentro
dos
contextos
apresentados.
Identifica com facilidade
vocabulário
familiar
e
compreende com facilidade
frases curtas.
Revela facilidade em utilizar
o vocabulário e estruturas
aprendidas; escrever frases
simples e resolver exercícios
propostos.

Compreende com muita facilidade
sons, entoações e ritmos da
língua.
Compreende com muita
facilidade palavras, frases e
expressões simples.
Revela muita facilidade em
utilizar vocabulário familiar.
Revela muita facilidade em
interagir em situações de
comunicação simples.
Comunica com muita facilidade
dentro
dos
contextos
apresentados.
Identifica com muita facilidade
vocabulário familiar e compreende
com muita facilidade frases curtas.
Revela muita facilidade em utilizar
o vocabulário e estruturas
aprendidas;
escrever
frases
simples e resolver exercícios
propostos.

Cumpre frequentemente…

Cumpre sempre…

* Os descritores do Perfil dos Alunos são trabalhados em todos os domínios (de oralidade e de escrita), ao longo do ano: Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) Criativo (A, C, D, J) Indagador/ Investigador (C,
D, F, H, I) Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, H) Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) Questionador (A, F, G, I, J) Comunicador (A, B, D, E, H) Autoavaliador (transversal às áreas) Participativo/ colaborador (B,
C, D, E, F) Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J) Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

