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PERFIL DE APRENDIAGEM DOS ALUNOS – PORTUGUES DO 2.º ANO DO 1.º CICLO 

DOMÍNIOS 
NÍVEIS DE DESEMPENHO - Descritores 

I S B /MB 

 
ORALIDADE 

 
Compreensão 
 
 

Revela muitas dificuldades: 
Em identificar intenções comuns de textos orais, 
designadamente perguntas, afirmações, exclamações 
apreciativas, ordens, pedidos. 
Na seleção da informação relevante em função dos 
objetivos de escuta e registá-la por meio de técnicas 
diversas. 

Revela facilidade: 
Em identificar intenções comuns de textos orais, 
designadamente perguntas, afirmações, exclamações 
apreciativas, ordens, pedidos. 
Na seleção da informação relevante em função dos 
objetivos de escuta e registá-la por meio de técnicas 
diversas. 

Revela bastante facilidade: 
Em identificar intenções comuns de textos orais, 
designadamente perguntas, afirmações, exclamações 
apreciativas, ordens, pedidos. 
Na seleção da informação relevante em função dos 
objetivos de escuta e registá-la por meio de técnicas 
diversas. 

Expressão 

Na utilização de um discurso com claro e articulado de 
modo adequado às palavras.  
Em solicitar a palavra na sua vez e emprega formas de 
tratamento adequadas na interação oral, com respeito 
pelos princípios de cooperação e cortesia e formular 
perguntas, pedidos e respostas a questões 
considerando a situação e o interlocutor. 
No planeamento, produção e avaliação dos seus 
próprios textos e na representação de diferentes 
papéis comunicativos em jogos de simulação e 
dramatizações. 

Na utilização de um discurso com claro e articulado de 
modo adequado às palavras.  
Em solicitar a palavra na sua vez e emprega formas de 
tratamento adequadas na interação oral, com respeito 
pelos princípios de cooperação e cortesia e formular 
perguntas, pedidos e respostas a questões 
considerando a situação e o interlocutor. 
No planeamento, produção e avaliação dos seus 
próprios textos e na representação de diferentes 
papéis comunicativos em jogos de simulação e 
dramatizações. 

Na utilização de um discurso com claro e articulado de 
modo adequado às palavras.  
Em solicitar a palavra na sua vez e emprega formas de 
tratamento adequadas na interação oral, com respeito 
pelos princípios de cooperação e cortesia e formular 
perguntas, pedidos e respostas a questões 
considerando a situação e o interlocutor. 
No planeamento, produção e avaliação dos seus 
próprios textos e na representação de diferentes 
papéis comunicativos em jogos de simulação e 
dramatizações. 

LEITURA 

Revela muitas dificuldades: 
Em compreender o sentido de textos com 
características narrativas e descritivas, associados a 
finalidades diferentes.  
Na mobilização das suas experiências e saberes no 
processo de construção de sentidos do texto.  
Na identificação da informação explícita no texto. 
Identificar e referir o essencial de textos lidos.  
Na leitura dos textos e na recriação de pequenos 
textos em diferentes formas de expressão. 

Revela facilidade: 
Em compreender o sentido de textos com 
características narrativas e descritivas, associados a 
finalidades diferentes.  
Na mobilização das suas experiências e saberes no 
processo de construção de sentidos do texto.  
Na identificação da informação explícita no texto. 
Identificar e referir o essencial de textos lidos.  
Na leitura dos textos e na recriação de pequenos 
textos em diferentes formas de expressão. 

Revela bastante facilidade: 
Em compreender o sentido de textos com 
características narrativas e descritivas, associados a 
finalidades diferentes.  
Na mobilização das suas experiências e saberes no 
processo de construção de sentidos do texto.  
Na identificação da informação explícita no texto. 
Identificar e referir o essencial de textos lidos.  
Na leitura dos textos e na recriação de pequenos 
textos em diferentes formas de expressão. 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

Revela muitas dificuldades: 
Na audição e leitura de obras literárias, textos da 
tradição popular, narrativas, poemas e texto 
dramático, por iniciativa própria ou de outrem. 
Na antecipação do(s) tema(s) com base em noções 
elementares de género em elementos do paratexto e 
em textos visuais. 
Na compreensão de textos narrativos, poéticos e 
dramáticos, escutados ou lidos.  
Na verbalização de trava-línguas, lengalengas e 
poemas memorizados, de modo a incluir treino da voz, 
dos gestos, das pausas, da entoação e expressão 
facial. 
Na seleção de livros para leitura pessoal, 

Revela facilidade: 
Na audição e leitura de obras literárias, textos da 
tradição popular, narrativas, poemas e texto 
dramático, por iniciativa própria ou de outrem. 
Na antecipação do(s) tema(s) com base em noções 
elementares de género em elementos do paratexto e 
em textos visuais. 
Na compreensão de textos narrativos, poéticos e 
dramáticos, escutados ou lidos.  
Na verbalização de trava-línguas, lengalengas e 
poemas memorizados, de modo a incluir treino da voz, 
dos gestos, das pausas, da entoação e expressão 
facial. 
Na seleção de livros para leitura pessoal, 

Revela bastante facilidade: 
Na audição e leitura de obras literárias, textos da 
tradição popular, narrativas, poemas e texto 
dramático, por iniciativa própria ou de outrem. 
Na antecipação do(s) tema(s) com base em noções 
elementares de género em elementos do paratexto e 
em textos visuais. 
Na compreensão de textos narrativos, poéticos e 
dramáticos, escutados ou lidos.  
Na verbalização de trava-línguas, lengalengas e 
poemas memorizados, de modo a incluir treino da voz, 
dos gestos, das pausas, da entoação e expressão 
facial. 
Na seleção de livros para leitura pessoal, 



 
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). 

 

apresentando as razões das suas escolhas. apresentando as razões das suas escolhas. apresentando as razões das suas escolhas. 

ESCRITA 

Revela muitas dificuldades: 
Na representação dos fonemas através dos respetivos 
grafemas e dígrafos, incluindo os casos que dependem 
de diferentes posições dos fonemas ou dos grafemas 
na palavra e na escrita de palavras e textos com todos 
os tipos de sílabas, com utilização correta dos acentos 
gráficos e do til.  
Redige textos coerentes e coesos com recurso a 
elementos como a concordância entre constituintes, a 
correlação de tempos verbais, a que dependem de 
diferentes posições dos fonemas ou dos grafemas na 
palavra. e coesos com recurso a elementos como a 
concordância entre constituintes, a correlação de 
tempos verbais, a sinonímia e a pronominalização. 
Na articulação de segmentos do texto através do 
emprego de elementos gramaticais que marcam 
relações de tempo e causa. 
Na utilização do ponto final na delimitação de frases e 
a vírgula em enumerações e em mecanismos de 
coordenação. 

Revela facilidade: 
Na representação dos fonemas através dos respetivos 
grafemas e dígrafos, incluindo os casos que dependem 
de diferentes posições dos fonemas ou dos grafemas 
na palavra e na escrita de palavras e textos com todos 
os tipos de sílabas, com utilização correta dos acentos 
gráficos e do til.  
Redige textos coerentes e coesos com recurso a 
elementos como a concordância entre constituintes, a 
correlação de tempos verbais, a que dependem de 
diferentes posições dos fonemas ou dos grafemas na 
palavra. e coesos com recurso a elementos como a 
concordância entre constituintes, a correlação de 
tempos verbais, a sinonímia e a pronominalização. 
Na articulação de segmentos do texto através do 
emprego de elementos gramaticais que marcam 
relações de tempo e causa. 
Na utilização do ponto final na delimitação de frases e 
a vírgula em enumerações e em mecanismos de 
coordenação.  

Revela bastante facilidade: 
Na representação dos fonemas através dos respetivos 
grafemas e dígrafos, incluindo os casos que dependem 
de diferentes posições dos fonemas ou dos grafemas 
na palavra e na escrita de palavras e textos com todos 
os tipos de sílabas, com utilização correta dos acentos 
gráficos e do til.  
Redige textos coerentes e coesos com recurso a 
elementos como a concordância entre constituintes, a 
correlação de tempos verbais, a que dependem de 
diferentes posições dos fonemas ou dos grafemas na 
palavra. e coesos com recurso a elementos como a 
concordância entre constituintes, a correlação de 
tempos verbais, a sinonímia e a pronominalização. 
Na articulação de segmentos do texto através do 
emprego de elementos gramaticais que marcam 
relações de tempo e causa. 
Na utilização do ponto final na delimitação de frases e 
a vírgula em enumerações e em mecanismos de 
coordenação. 

 
 

Gramática 
 
 

Revela muitas dificuldades: 
Em aplicar com propriedade elementos e estruturas 
gramaticais correspondentes ao seu nível de 
escolaridade, de modo a facilitar a proficiência 
linguística, oral e escrita. 

Revela facilidade: 
Em aplicar com propriedade elementos e estruturas 
gramaticais correspondentes ao seu nível de 
escolaridade, de modo a facilitar a proficiência 
linguística, oral e escrita. 

Revela bastante facilidade: 
Em aplicar com propriedade elementos e estruturas 
gramaticais correspondentes ao seu nível de 
escolaridade, de modo a facilitar a proficiência 
linguística, oral e escrita. 


