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PERFIL DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS – 2º Ciclo (PLNM – Nível A1) 
 

DOMÍNIOS 
Perfil de 

Aprendizagem 

NÍVEIS DE DESEMPENHO - descritores 

Muito Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 
Compreensão 

Oral - 20% 
 

. Reconhecer, 
identificar e  
reter 
informação 
elementar. 

 

Não reconhece palavras e 

expressões de uso corrente. 

Não identifica tópicos de 

mensagens breves.  

Não retém linhas temáticas 

centrais de breves textos 

expositivos em registo 

áudio/vídeo. 

Reconhece palavras e 

expressões de uso corrente, 

com muitas dificuldades. 

Identifica tópicos de 

mensagens breves, com 

muitas dificuldades.  

Retém linhas temáticas 

centrais de breves textos 

expositivos em registo 

áudio/vídeo, com muitas 

dificuldades. 

Reconhece palavras e 
expressões de uso 
corrente, 
satisfatoriamente. 
Identifica tópicos de 
mensagens breves 
satisfatoriamente. 
Retém linhas temáticas 

centrais de breves textos 

expositivos em registo 

áudio/vídeo, com algumas 

dificuldades. 

Reconhece palavras e 

expressões de uso 

corrente, com alguma 

facilidade. 

Identifica tópicos de 

mensagens breves, com 

alguma facilidade.  

Retém linhas temáticas 

centrais de breves textos 

expositivos em registo 

áudio/vídeo, com alguma 

facilidade. 

Reconhece palavras e 

expressões de uso 

corrente, com muita 

facilidade. 

Identifica tópicos de 

mensagens breves, com 

muita facilidade.  

Retém linhas temáticas 

centrais de breves textos 

expositivos em registo 

áudio/vídeo, com muita 

facilidade. 

 
Produção  
Oral - 20% 

 
. Produzir 

unidades de 
conteúdo 
básicas. 

 

Não explicita unidades de 

conteúdo de uso corrente 

ouvidas ou lidas.  

Não adequa o ritmo e a 

entoação aos diferentes 

tipos de frases. 

Explicita unidades de 

conteúdo de uso corrente 

ouvidas ou lidas, com muitas 

dificuldades.  

Adequa o ritmo e a entoação 

aos diferentes tipos de frases, 

com muitas dificuldades. 

Explicita unidades de 
conteúdo de uso corrente 
ouvidas ou lidas, 
satisfatoriamente. 
Adequa o ritmo e a 

entoação aos diferentes 

tipos de frases, com 

algumas dificuldades. 

Explicita unidades de 

conteúdo de uso corrente 

ouvidas ou lidas, com 

alguma facilidade.  

Adequa o ritmo e a 

entoação aos diferentes 

tipos de frases, com 

alguma facilidade. 

Explicita unidades de 

conteúdo de uso corrente 

ouvidas ou lidas, com 

muita facilidade.  

Adequa o ritmo e a 

entoação aos diferentes 

tipos de frases, com muita 

facilidade. 

 
Interação  
Oral - 20% 

. Produzir 

enunciados orais 
de acordo com a 
intenção 
comunicativa. 

 
 

Não produz enunciados orais 

breves, de acordo com a 

intenção comunicativa.  

Produz enunciados orais 

breves, de acordo com a 

intenção comunicativa, com 

muitas dificuldades.  

Produz enunciados orais 
breves, de acordo com a 
intenção comunicativa, 
satisfatoriamente. 
 

Produz enunciados orais 

breves, de acordo com a 

intenção comunicativa, 

com alguma facilidade.  

Produz enunciados orais 

breves, de acordo com a 

intenção comunicativa, 

com muita facilidade.  
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Leitura - 20% 

. Identificar, 
reconhecer e 
extrair 
informação de 
textos a partir 
do contexto. 
 
. Compreender 
vocabulário de 
uso corrente. 

 

Não consegue identificar, 

reconhecer, nem extrair 

informação de textos e 

significados de palavras e 

expressões a partir do 

contexto.  

Não compreende 

vocabulário de uso 

corrente.  

Consegue identificar, 

reconhecer, extrair 

informação de textos e 

significados de palavras e 

expressões a partir do 

contexto, com muitas 

dificuldades.  

Compreende vocabulário de 

uso corrente, com muitas 

dificuldades.  

Consegue identificar, 
reconhecer, extrair 
informação de textos e 
significados de palavras e 
expressões a partir do 
contexto, 
satisfatoriamente. 
Compreende vocabulário 

de uso corrente ainda que 

com algumas dificuldades.  

Consegue identificar, 

reconhecer, extrair 

informação de textos e 

significados de palavras e 

expressões a partir do 

contexto, com alguma 

facilidade.  

Compreende vocabulário 

de uso corrente, com 

muitas dificuldades, com 

alguma facilidade.  

Consegue identificar, 

reconhecer, extrair 

informação de textos e 

significados de palavras e 

expressões a partir do 

contexto, com muita 

facilidade.  

Compreende vocabulário 

de uso corrente, com 

muitas dificuldades, com 

muita facilidade.  

 
Escrita – 20% 

 
. Produzir 
pequenos textos 
seguindo 
modelos e 
cumprindo as 
regras de 
escrita. 

Não escreve textos 

adequados ao contexto 

específico de 

aprendizagem.  

Não domina o alfabeto, a 

pontuação e a 

paragrafação. 

Não constrói frases, nem 

reescreve encadeamentos 

frásicos a partir de modelos 

dados. 

 

Escreve textos adequados ao 

contexto específico de 

aprendizagem, com muitas 

dificuldades.  

Domina o alfabeto, a 

pontuação e a paragrafação, 

com muitas dificuldades. 

Constrói frases e reescreve 

encadeamentos frásicos a 

partir de modelos dados, com 

muitas dificuldades. 

Escreve textos adequados 

ao contexto específico de 

aprendizagem, com 

algumas dificuldades.  

Domina o alfabeto, a 
pontuação e a 
paragrafação, 
satisfatoriamente. 
Constrói frases e reescreve 

encadeamentos frásicos a 

partir de modelos dados, 

com algumas lacunas. 

Escreve textos adequados 

ao contexto específico de 

aprendizagem, com alguma 

facilidade.  

Domina o alfabeto, a 

pontuação e a 

paragrafação, com alguma 

facilidade. 

Constrói frases e reescreve 

encadeamentos frásicos a 

partir de modelos dados, 

com alguma facilidade. 

Escreve textos adequados 

ao contexto específico de 

aprendizagem, com muita 

facilidade.  

Domina o alfabeto, a 

pontuação e a 

paragrafação, com muita 

facilidade. 

Constrói frases e reescreve 

encadeamentos frásicos a 

partir de modelos dados, 

com muita facilidade. 

 

*Descritores do Perfil dos Alunos trabalhados em todos os domínios ao longo do ano: 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) - 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) 


