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PERFIL DE APRENDIAGEM DOS ALUNOS – PORTUGUÊS  

 1.º ANO DO 1.º CICLO 
2018 / 2019 

 

DOMÍNIOS 
 

NÍVEIS DE DESEMPENHO - Descritores 

                      I S B MB 

ORALIDADE   

 
 
 

Revela muitas dificuldades:  

- em escutar e esperar pela sua vez 

para falar e para interagir com 

adequação ao contexto, a diferentes 

finalidades para aprender e construir 

conhecimentos. 

- na produção de um discurso oral com 
coerência e correção. 
 
- na referenciação do essencial de um 
pequeno texto ouvido. 
 
- na construção de frases com graus 
de complexidade crescente.  

Revela alguma facilidade: 

- em escutar e esperar pela sua vez 

para falar e para interagir com 

adequação ao contexto, a diferentes 

finalidades para aprender e construir 

conhecimentos. 

- na produção de um discurso oral com 
coerência e correção. 
 
- na referenciação do essencial de um 
pequeno texto ouvido. 
 
- na construção de frases com graus 
de complexidade crescente.  

Revela facilidade: 

- em escutar e esperar pela sua vez 

para falar e para interagir com 

adequação ao contexto, a diferentes 

finalidades para aprender e construir 

conhecimentos. 

- na produção de um discurso oral com 
coerência e correção. 
 
- na referenciação do essencial de um 
pequeno texto ouvido. 
 
- na construção de frases com graus 

de complexidade crescente.  

Revela bastante facilidade: 

- em escutar e esperar pela sua vez 

para falar e para interagir com 

adequação ao contexto, a diferentes 

finalidades para aprender e construir 

conhecimentos. 

- na produção de um discurso oral com 
coerência e correção. 
 
- na referenciação do essencial de um 
pequeno texto ouvido. 
 
- na construção de frases com graus 
de complexidade crescente.  



 

 

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 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

LEITURA 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 Revela muitas dificuldades:  

- na leitura de diferentes tipos de 
textos com articulação e entoação.  
 
- na apropriação de novos vocábulos 
relativos a temas do quotidiano, áreas 
do seu interesse e conhecimento do 
mundo 
 
- na organização dos conhecimentos 
do texto e relacionar com 
conhecimentos anteriores. 
 
- no desenvolvimento do 
conhecimento da ortografia.  
 

Revela alguma facilidade: 

- na leitura de diferentes tipos de 
textos com articulação e entoação.  
 
- na apropriação de novos vocábulos 
relativos a temas do quotidiano, áreas 
do seu interesse e conhecimento do 
mundo 
 
- na organização dos conhecimentos 
do texto e relacionar com 
conhecimentos anteriores. 
 
- no desenvolvimento do 
conhecimento da ortografia.  

Revela facilidade: 

- na leitura de diferentes tipos de 
textos com articulação e entoação.  
 
- na apropriação de novos vocábulos 
relativos a temas do quotidiano, áreas 
do seu interesse e conhecimento do 
mundo 
 
- na organização dos conhecimentos 
do texto e relacionar com 
conhecimentos anteriores. 
 
- no desenvolvimento do 
conhecimento da ortografia.  
 

Revela bastante facilidade: 

- na leitura de diferentes tipos de 
textos com articulação e entoação.  
 
- na apropriação de novos vocábulos 
relativos a temas do quotidiano, áreas 
do seu interesse e conhecimento do 
mundo 
 
- na organização dos conhecimentos 
do texto e relacionar com 
conhecimentos anteriores. 
 
- no desenvolvimento do 
conhecimento da ortografia.  
 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Revela muitas dificuldades:  

 -na leitra de obras literárias e textos 
da tradição popular manifestando 
ideias e emoções por eles geradas.  

- na compreensão do essencial dos 
textos escutados e lidos.  

- na antecipação e desenvolvimento 
da história por meio de inferências. 

- em (Re)contar histórias. 

- na identificação, justificando, 
personagens principais e coordenadas 
de tempo e de lugar.  

- em delimitar os três grandes 
momentos da ação: situação 
inicial, desenvolvimento e situação 
final. 

Revela alguma facilidade: 

-na leitra de obras literárias e textos 
da tradição popular manifestando 
ideias e emoções por eles geradas.  

- na compreensão do essencial dos 
textos escutados e lidos.  

- na antecipação e desenvolvimento 
da história por meio de inferências. 

- em (Re)contar histórias. 

- na identificação, justificando, 
personagens principais e coordenadas 
de tempo e de lugar.  

- em delimitar os três grandes 
momentos da ação: situação 
inicial, desenvolvimento e situação 
final. 

Revela facilidade: 

-na leitra de obras literárias e textos 
da tradição popular manifestando 
ideias e emoções por eles geradas.  

- na compreensão do essencial dos 
textos escutados e lidos.  

- na antecipação e desenvolvimento 
da história por meio de inferências. 

- em (Re)contar histórias. 

- na identificação, justificando, 
personagens principais e coordenadas 
de tempo e de lugar.  

- em delimitar os três grandes 
momentos da ação: situação 
inicial, desenvolvimento e situação 
final. 

Revela bastante facilidade: 

-na leitra de obras literárias e textos 
da tradição popular manifestando 
ideias e emoções por eles geradas.  

- na compreensão do essencial dos 
textos escutados e lidos.  

- na antecipação e desenvolvimento 
da história por meio de inferências. 

- em (Re)contar histórias. 

- na identificação, justificando, 
personagens principais e coordenadas 
de tempo e de lugar.  

- em delimitar os três grandes 
momentos da ação: situação 
inicial, desenvolvimento e situação 
final. 
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ESCRITA  
 

 

 

 

Revela muitas dificuldades:  

- na representação dos fonemas por 

escrito, através dos respetivos 

grafemas e dígrafos.  

- na escrita de palavras de diferentes 
níveis de dificuldade e extensão 
silábica.  

- na escrita de frases simples e textos 
curtos em escrita cursiva.  

- na elaboração de respostas escritas a 
questionários e a instruções. 

- na escrita legivelmente com 
correção. 

- na utilização adequada dos sinais de 
pontuação: ponto final, ponto de 
interrogação e ponto de exclamação. 

-no planeamento, redação e revisão 
de textos curtos. 

Revela alguma facilidade: 

- na representação dos fonemas por 

escrito, através dos respetivos 

grafemas e dígrafos.  

- na escrita de palavras de diferentes 
níveis de dificuldade e extensão 
silábica.  

- na escrita de frases simples e textos 
curtos em escrita cursiva.  

- na elaboração de respostas escritas a 
questionários e a instruções. 

- na escrita legivelmente com 
correção. 

- na utilização adequada dos sinais de 
pontuação: ponto final, ponto de 
interrogação e ponto de exclamação. 

-no planeamento, redação e revisão 
de textos curtos. 

Revela facilidade: 

- na representação dos fonemas por 

escrito, através dos respetivos 

grafemas e dígrafos.  

- na escrita de palavras de diferentes 
níveis de dificuldade e extensão 
silábica.  

- na escrita de frases simples e textos 
curtos em escrita cursiva.  

- na elaboração de respostas escritas a 
questionários e a instruções. 

- na escrita legivelmente com 
correção. 

- na utilização adequada dos sinais de 
pontuação: ponto final, ponto de 
interrogação e ponto de exclamação. 

-no planeamento, redação e revisão 
de textos curtos. 

Revela bastante facilidade: 

- na representação dos fonemas por 

escrito, através dos respetivos 

grafemas e dígrafos.  

- na escrita de palavras de diferentes 
níveis de dificuldade e extensão 
silábica.  

- na escrita de frases simples e textos 
curtos em escrita cursiva.  

- na elaboração de respostas escritas a 
questionários e a instruções. 

- na escrita legivelmente com 
correção. 

- na utilização adequada dos sinais de 
pontuação: ponto final, ponto de 
interrogação e ponto de exclamação. 

-no planeamento, redação e revisão 
de textos curtos. 

 

 
GRAMÁTICA  

 
 
 
 
 
 

Revela muitas dificuldades em:  
- na identificação de unidades da 
língua: palavras, sílabas, fonemas.  
- no conhecimento de regras gerais 
da flexão nominal e adjetival.  
- na verificação das relações 
semânticas de semelhança e de 
oposição entre palavras.  
- no uso com intencionalidade 
conectores de tempo, de causa, de 
explicação e de contraste de maior 
frequência na formação de frases 
complexas.  
- no conhecimento de regras 
elementares de ortografia e de 
pontuação (frase simples).  

Revela alguma facilidade: 
- na identificação de unidades da 
língua: palavras, sílabas, fonemas.  
- no conhecimento de regras gerais 
da flexão nominal e adjetival.  
- na verificação das relações 
semânticas de semelhança e de 
oposição entre palavras.  
- no uso com intencionalidade 
conectores de tempo, de causa, de 
explicação e de contraste de maior 
frequência na formação de frases 
complexas.  

- no conhecimento de regras 
elementares de ortografia e de 
pontuação (frase simples).  

Revela facilidade: 
- na identificação de unidades da 
língua: palavras, sílabas, fonemas.  
- no conhecimento de regras gerais 
da flexão nominal e adjetival.  
- na verificação das relações 
semânticas de semelhança e de 
oposição entre palavras.  
- no uso com intencionalidade 
conectores de tempo, de causa, de 
explicação e de contraste de maior 
frequência na formação de frases 
complexas.  

- no conhecimento de regras 
elementares de ortografia e de 
pontuação (frase simples).  

Revela bastante facilidade: 
- na identificação de unidades da 
língua: palavras, sílabas, fonemas.  
- no conhecimento de regras gerais 
da flexão nominal e adjetival.  
- na verificação das relações 
semânticas de semelhança e de 
oposição entre palavras.  
- no uso com intencionalidade 
conectores de tempo, de causa, de 
explicação e de contraste de maior 
frequência na formação de frases 
complexas.  

- no conhecimento de regras 
elementares de ortografia e de 
pontuação (frase simples).  

Perfil dos alunos 
Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, H), Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F), Comunicador (A, B, D, E, H) Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, 

G, I, J) Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J), Leitor (A, B, C, D, F, H, I), Criativo (A, C, D, J), Crítico/Analítico (A, B, C, D, G), Questionador (A, F, G, I, J), 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J), indagador/ Investigador (C, D, F, H, I), Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J), Participativo/ colaborador (B, C, D, E, 
F). 


