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PERFIL DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS – INGLÊS – 3º CICLO 
 

 
DOMÍNIOS 

Perfil de Aprendizagem 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Insuficiente Suficiente Bom/Muito Bom 

O
ra

li
d
a
d
e
 

**
 

Compreender discursos produzidos de forma 
clara. 

Segue, com dificuldade, instruções 
dadas pelo professor; raramente 
identifica, com dificuldade, o 
conteúdo principal ou informações 
específicas do que ouve/vê. 
 
Interpreta, com dificuldade, 
discursos orais. 
 
Raramente participa em situações de 

interação discursiva e produz textos 

orais com muitas incorreções. 

Segue, com alguma facilidade, 
instruções dadas pelo professor; 
identifica, com alguma facilidade, o 
conteúdo principal ou informações 
específicas do que se ouve/vê. 
 
Interpreta, com alguma facilidade, 
discursos orais. 
 
Participa, algumas vezes, em 

situações de interação discursiva e 

produz textos orais, ainda com 

algumas incorreções. 

Segue, com facilidade,  instruções 
detalhadas dadas pelo professor; 
identifica, com facilidade, o 
conteúdo principal ou informações 
específicas do que se ouve/vê. 
 
Interpreta, com facilidade, discursos 
orais. 
 
Revela facilidade na interação 

discursiva e na produção de textos 

orais. 

25% 

Interagir sobre situações quotidianas e 
tópicos da atualidade. 
 
(Re)produzir textos orais, previamente 
preparados, com pronúncia e entoação 
adequadas. 
 
Produzir discursos de cunho pessoal. 

25%  

E
sc

ri
ta

 

**
 

Compreender textos escritos em linguagem 
clara e corrente. 
 

Compreende, com muita dificuldade, 

qualquer tipo de texto e interage em 

assuntos de caráter geral com muitas 

incorreções. 

 
Interpreta, com dificuldade, textos 
escritos. 
 

Redige, com dificuldade, textos de 

diversos tipos, apresentando pouca 

adequação no vocabulário e nas 

estruturas. 

Compreende, com alguma facilidade, 

textos de diferentes tipos e interage 

em assuntos de caráter geral de 

forma satisfatória. 

 

Interpreta, com alguma facilidade, 
textos escritos. 
 

Redige, ainda com algumas lacunas, 

textos de diversos tipos, 

apresentando alguma adequação no 

vocabulário e nas estruturas. 

Compreende, com facilidade, textos 

de diferentes tipos e interage em 

assuntos de caráter geral com 

facilidade. 

 

Interpreta, com facilidade, textos 
escritos. 
 

Redige textos de diversos tipos, 

apresentando facilidade no uso do 

vocabulário e das estruturas. 

25% 

Interagir sobre situações quotidianas e 
tópicos da atualidade. 
 
Produzir textos, utilizando vocabulário e 
estruturas correntes. 
 

25% 

Domínios transversais 
 

Intercultural    
 

Gramática 
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 ** 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) 

Conhecer universos culturais diferenciados. 
 

Compreender formas de organização do léxico e conhecer as estruturas da língua. 


