
 

 

Agrupamento de Escolas de Azeitão - 171049 
Escola Básica de Azeitão 

Escola Básica de Brejos do Clérigo 
Escola Básica do Casal de Bolinhos 

Escola Básica de Vila Nogueira de Azeitão 
Escola Básica de Vila Fresca de Azeitão 

Escola Básica de Vendas de Azeitão 
Escola Básica da Brejoeira 

 

 

  
 

PERFIL DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS – INGLÊS 1º CICLO 
 

 
DOMÍNIOS 

Perfil de Aprendizagem 
 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

 Insuficiente  Suficiente  Bom / Muito Bom 

Oralidade – 65% 
 

- Compreender palavras e expressões 
simples. 
- Interagir com o professor e /ou com os 
colegas, em situações simples e 
previamente organizadas. 
- Expressar-se com vocabulário 
simples,em situações previamente 
organizadas. 

Interpreta, com dificuldade, 
discursos orais. 
Raramente participa em situações 

de interação discursiva.  

Expressa-se com dificuldade.  

Interpreta, com alguma 
facilidade, discursos orais. 
Participa em situações de 

interação discursiva e expressa-

se com alguma facilidade.  

Interpreta, com facilidade, 
discursos orais. 
Participa em situações de 

interação discursiva e expressa-se 

com facilidade. 

Escrita – 35% 
 
- Compreender frases e textos simples 
com vocabulário conhecido. 
- Responder a um e-mail, chat ou 
mensagem, de forma simples. 
- Produzir textos muito simples,com 
vocabulário conhecido. 
 

Compreende, com dificuldade, 

frases e textos simples.  

Interage com dificuldade. 

Redige com  dificuldade  frases e 

textos simples, apresentando pouca 

adequação no uso do vocabulário e  

das estruturas da língua. 

Compreende com alguma 

facilidade frases e textos 

simples.  

Interage com alguma facilidade. 

Redige com alguma facilidade 

frases e textos simples, 

apresentando alguma adequação 

no uso de  vocabulário e das 

estruturas da língua. 

Compreende com facilidade frases 

e textos simples.  

Interage com facilidade. 

Redige com facilidade frases e 

textos simples, apresentando 

adequação no uso do vocabulário e 

das estruturas da língua. 

Domínios transversais 
Intercultural 

(Re)conhecer realidades interculturais distintas. 
Gramática 

Compreender estruturas lexicais e estruturas elementares do 
funcionamento língua. 

 
Áreas de Competência do Perfil do Aluno a trabalhar em todos os domínios: A - Linguagens e textos / B - Informação e comunicação / C - Raciocínio 

e resolução de problemas / D - Pensamento crítico e 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 


