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PERFIL DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS – 2º Ciclo (PLNM – Nível A2) 
 

DOMÍNIOS 
Perfil de Aprendizagem 

NÍVEIS DE DESEMPENHO- descritores 

Muito Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 
Compreensão 

Oral - 20% 
. Compreender tópicos 
essenciais de um diálogo . 
. Identificar função das 
propriedades prosódicas  

Não compreende os 

tópicos essenciais de uma 

sequência falada e de uma 

sequência dialogal. 

Não identifica a função das 

propriedades prosódicas. 

Compreende os tópicos essenciais 

de uma sequência falada e de uma 

sequência dialogal, com muitas 

dificuldades. 

Identifica a função das 

propriedades prosódicas, com 

muitas dificuldades. 

Compreende os tópicos essenciais 
de uma sequência falada e de 
uma sequência dialogal, 
satisfatoriamente. 
Identifica a função das 

propriedades prosódicas, com 

algumas dificuldades. 

Compreende os tópicos 

essenciais de uma sequência 

falada e de uma sequência 

dialogal, com alguma 

facilidade. 

Identifica a função das 

propriedades prosódicas, com 

alguma facilidade. 

Compreende os tópicos 

essenciais de uma sequência 

falada e de uma sequência 

dialogal, com muita 

facilidade. 

Identifica a função das 

propriedades prosódicas, com 

muita facilidade. 

 
Produção  
Oral- 20% 

 
. Narrar vivências, 

acontecimentos e 
experiências e não sabe 
formular planos, desejos, 
ambições e projetos.  
-Explicar gostos e opiniões, 
nem descrever lugares, 
ações e estados físicos e 
emocionais.  
-Apresentar questões, 
problemas e conceitos, 
recorrendo a imagens. 
.Aperfeiçoar a fluência 
através de diálogos 
encenados e de pequenas 
dramatizações. 

Não consegue narrar 

vivências, acontecimentos 

e experiências e não sabe 

formular planos, desejos, 

ambições e projetos.  

Não consegue explicar 

gostos e opiniões, nem 

descrever lugares, ações e 

estados físicos e 

emocionais.  

Não apresenta questões, 

problemas e conceitos, 

recorrendo a imagens.  

Não aperfeiçoa a fluência 

através de diálogos 

encenados e de pequenas 

dramatizações. 

Consegue narrar vivências, 

acontecimentos e experiências e 

formula planos, desejos, ambições 

e projetos, com muitas 

dificuldades.  

Consegue explicar gostos e 

opiniões, descrever lugares, ações 

e estados físicos e emocionais, com 

muitas dificuldades.  

Apresenta questões, problemas e 

conceitos, recorrendo a imagens, 

com muitas dificuldades.  

Aperfeiçoa a fluência através de 

diálogos encenados e de pequenas 

dramatizações, com muitas 

dificuldades. 

Consegue narrar vivências, 
acontecimentos e experiências e 
formula planos, desejos, 
ambições e projetos, 
satisfatoriamente. 
Consegue explicar gostos e 

opiniões, descrever lugares, ações 

e estados físicos e emocionais, 

ainda que com algumas 

dificuldades.  

Apresenta questões, problemas e 
conceitos, recorrendo a imagens, 
satisfatoriamente.  
Aperfeiçoa a fluência através de 

diálogos encenados e de pequenas 

dramatizações, com algumas 

dificuldades. 

 

Consegue narrar vivências, 

acontecimentos e experiências 

e sabe formular planos, 

desejos, ambições e projetos, 

com alguma facilidade.  

Consegue explicar gostos e 

opiniões, descrever lugares, 

ações e estados físicos e 

emocionais, com alguma 

facilidade.  

Apresenta questões, problemas 

e conceitos, recorrendo a 

imagens, com alguma 

facilidade.  

Aperfeiçoa a fluência através 

de diálogos encenados e de 

pequenas dramatizações, com 

alguma facilidade. 

Consegue narrar vivências, 

acontecimentos e experiências 

e sabe formular planos, 

desejos, ambições e projetos, 

com alguma facilidade.  

Consegue explicar gostos e 

opiniões, descrever lugares, 

ações e estados físicos e 

emocionais, com alguma 

facilidade.  

Apresenta questões, 

problemas e conceitos, 

recorrendo a imagens, com 

alguma facilidade.  

Aperfeiçoa a fluência através 

de diálogos encenados e de 

pequenas dramatizações, com 

alguma facilidade. 

 
Interação  
Oral-20% 

.Trocar informação de caráter 
geral ou de interesse pessoal. 

Não troca informação em 

diálogos relacionados com 

assuntos de ordem geral ou 

de interesse pessoal. 

Troca informação em diálogos 

relacionados com assuntos de 

ordem geral ou de interesse 

pessoal, com muitas dificuldades. 

Troca informação em diálogos 
relacionados com assuntos de 
ordem geral ou de interesse 
pessoal, satisfatoriamente. 
 

Troca informação em diálogos 

relacionados com assuntos de 

ordem geral ou de interesse 

pessoal, com alguma facilidade. 

Troca informação em diálogos 

relacionados com assuntos de 

ordem geral ou de interesse 

pessoal, com muita facilidade. 
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Leitura-20% 

 
.Compreender o sentido 
global de textos em 
linguagem corrente. 

Não compreende o sentido 

global, o conteúdo e a 

intencionalidade de textos 

de linguagem corrente.  

Compreende o sentido global, o 

conteúdo e a intencionalidade de 

textos de linguagem corrente, com 

muitas dificuldades.  

Compreende o sentido global, o 
conteúdo e a intencionalidade de 
textos de linguagem corrente, 
satisfatoriamente. 
 

Compreende o sentido global, o 

conteúdo e a intencionalidade 

de textos de linguagem 

corrente, com alguma 

facilidade.  

Compreende o sentido global, 

o conteúdo e a 

intencionalidade de textos de 

linguagem corrente, com 

muita facilidade.  

 
Escrita- 20% 

 
.Escrever textos sobre 
assuntos conhecidos ou de 
interesse pessoal.  
.Construir sequências 
originais de enunciados 
breves.  
.Responder a questionários 
sobre temas diversos.  
.Participar em atividades 
de escrita coletiva. 

Não consegue escrever 

textos sobre assuntos 

conhecidos ou de interesse 

pessoal.  

Não constrói sequências 

originais de enunciados 

breves.  

Não consegue responder a 

questionários sobre temas 

diversos.  

Não participa em 

atividades de escrita 

coletiva. 

Consegue escrever textos sobre 

assuntos conhecidos ou de interesse 

pessoal, com muitas dificuldades.  

Constrói sequências originais de 

enunciados breves, com muitas 

dificuldades.  

Consegue responder a questionários 

sobre temas diversos, com muitas 

dificuldades.  

Participa em atividades de escrita 

coletiva, com muitas dificuldades. 

Consegue escrever textos sobre 
assuntos conhecidos ou de 
interesse pessoal, 
satisfatoriamente. 
Constrói sequências originais de 

enunciados breves, com algumas 

dificuldades.  

Consegue responder a 

questionários sobre temas 

diversos ainda que com algumas 

dificuldades.  

Participa em atividades de escrita 
coletiva, satisfatoriamente. 
 

Consegue escrever textos sobre 

assuntos conhecidos ou de 

interesse pessoal, com alguma 

facilidade.  

Constrói sequências originais de 

enunciados breves, com alguma 

facilidade.  

Consegue responder a 

questionários sobre temas 

diversos, com alguma 

facilidade.  

Participa em atividades de 

escrita coletiva, com alguma 

facilidade. 

Consegue escrever textos 

sobre assuntos conhecidos ou 

de interesse pessoal, com 

muita facilidade.  

Constrói sequências originais 

de enunciados breves, com 

muita facilidade.  

Consegue responder a 

questionários sobre temas 

diversos, com muita 

facilidade.  

Participa em atividades de 

escrita coletiva, com muita 

facilidade. 

 
 

*Descritores do Perfil dos Alunos trabalhados, 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) 


