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PERFIL DE APRENDIAGEM DOS ALUNOS – PORTUGUES DO 3.º ANO DO 1.º CICLO 

DOMÍNIOS 
NÍVEIS DE DESEMPENHO - Descritores 

I S B /MB 

 
ORALIDADE 

 
Compreensão 

Revela muitas dificuldades: 
Na interpretação de discursos orais com muitas 
dificuldades. 
Na identificação, organização e registo da informação 
relevante em função dos objetivos de escuta. 
No esclarecimento dúvidas, inferências, identificação 
de diferentes intencionalidades comunicativas. 

Revela facilidade: 
Na interpretação de discursos orais com muitas 
dificuldades. 
Na identificação, organização e registo da informação 
relevante em função dos objetivos de escuta. 
No esclarecimento dúvidas, inferências, identificação 
de diferentes intencionalidades comunicativas. 

Revela bastante facilidade: 
Na interpretação de discursos orais com muitas 
dificuldades. 
Na identificação, organização e registo da informação 
relevante em função dos objetivos de escuta. 
No esclarecimento dúvidas, inferências, identificação 
de diferentes intencionalidades comunicativas. 

Expressão 

Na utilização de padrões de entoação e ritmo 
adequados na formulação de perguntas, de afirmações 
e de pedidos.  
Em solicitar a palavra e falar na sua vez de forma 
clara e audível, com uma articulação correta e natural 
das palavras e exprimir opinião partilhando ideias e 
sentimentos. 

Na utilização de padrões de entoação e ritmo 
adequados na formulação de perguntas, de afirmações 
e de pedidos.  
Em solicitar a palavra e falar na sua vez de forma 
clara e audível, com uma articulação correta e natural 
das palavras e exprimir opinião partilhando ideias e 
sentimentos. 

Na utilização de padrões de entoação e ritmo 
adequados na formulação de perguntas, de afirmações 
e de pedidos.  
Em solicitar a palavra e falar na sua vez de forma clara 
e audível, com uma articulação correta e natural das 
palavras e exprimir opinião partilhando ideias e 
sentimentos. 

LEITURA 

Revela muitas dificuldades: 
Na leitura de textos associados a diferentes 
finalidades, com entoação e ritmo adequados. 
Em distinguir nos textos características da notícia, da 
carta, do convite e da banda desenhada. 
Na interpretação, reflexão e apreciação de textos. 
Na leitura e distinção de textos associados a 
diferentes finalidades. 
Distingue nos textos características da notícia, da 
carta, do convite e da banda desenhada. 

Revela facilidade: 
Na leitura de textos associados a diferentes 
finalidades, com entoação e ritmo adequados. 
Em distinguir nos textos características da notícia, da 
carta, do convite e da banda desenhada. 
Na interpretação, reflexão e apreciação de textos. 
Na leitura e distinção de textos associados a 
diferentes finalidades. 
Distingue nos textos características da notícia, da 
carta, do convite e da banda desenhada. 

Revela bastante facilidade: 
Na leitura de textos associados a diferentes finalidades, 
com entoação e ritmo adequados. 
Em distinguir nos textos características da notícia, da 
carta, do convite e da banda desenhada. 
Na interpretação, reflexão e apreciação de textos. 
Na leitura e distinção de textos associados a diferentes 
finalidades. 
Distingue nos textos características da notícia, da carta, 
do convite e da banda desenhada. 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

Revela muitas dificuldades: 
Na manifestação de ideias, emoções e apreciações 
geradas pela escuta ativa de obras literárias e textos 
da tradição popular, mostrando curiosidade e profere 
juízos valorativos face aos textos ouvidos.  
No reconhecimento de rimas e outras repetições de 
sons em poemas, trava-línguas e em outros textos 
ouvidos. 
Na antecipação do(s) tema(s) com base em noções 
elementares de género , em elementos do paratexto e 
nos textos visuais.  
Na compreensão de textos narrativos e poemas e na 
antecipação do desenvolvimento da história por meio 
de inferências reveladoras da compreensão de ideias, 
de eventos e de personagens. 
 Em distinguir ficção de não ficção e (re)conta 
histórias.  
Em dizer trava-línguas, lengalengas e poemas 

Revela facilidade: 
Na manifestação de ideias, emoções e apreciações 
geradas pela escuta ativa de obras literárias e textos 
da tradição popular, mostrando curiosidade e profere 
juízos valorativos face aos textos ouvidos.  
No reconhecimento de rimas e outras repetições de 
sons em poemas, trava-línguas e em outros textos 
ouvidos. 
Na antecipação do(s) tema(s) com base em noções 
elementares de género , em elementos do paratexto e 
nos textos visuais.  
Na compreensão de textos narrativos e poemas e na 
antecipação do desenvolvimento da história por meio 
de inferências reveladoras da compreensão de ideias, 
de eventos e de personagens. 
 Em distinguir ficção de não ficção e (re)conta 
histórias.  
Em dizer trava-línguas, lengalengas e poemas 

Revela bastante facilidade: 
Na manifestação de ideias, emoções e apreciações 
geradas pela escuta ativa de obras literárias e textos da 
tradição popular, mostrando curiosidade e profere 
juízos valorativos face aos textos ouvidos.  
No reconhecimento de rimas e outras repetições de 
sons em poemas, trava-línguas e em outros textos 
ouvidos. 
Na antecipação do(s) tema(s) com base em noções 
elementares de género , em elementos do paratexto e 
nos textos visuais.  
Na compreensão de textos narrativos e poemas e na 
antecipação do desenvolvimento da história por meio 
de inferências reveladoras da compreensão de ideias, 
de eventos e de personagens. 
 Em distinguir ficção de não ficção e (re)conta histórias.  
Em dizer trava-línguas, lengalengas e poemas 
memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos 



 
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). 

memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos 
gestos, das pausas, da entoação e expressão facial. 

memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos 
gestos, das pausas, da entoação e expressão facial. 

gestos, das pausas, da entoação e expressão facial. 

ESCRITA 

Revela muitas dificuldades: 
Em indicar as diferentes possibilidades de representar 
graficamente os fonemas para as relações fonema–
grafema e grafema–fonema mais frequentes. 
Em registar e organizar ideias na planificação de 
textos estruturados com introdução, desenvolvimento 
e conclusão.  
Em redigir textos com utilização correta das formas de 
representação escrita e na avaliação dos próprios 
textos com consequente aperfeiçoamento.  
Na escrita textos géneros variados, adequados a 
finalidades como narrar e informar, em diferentes 
suportes e em exprimir opiniões e fundamentá-las.  
Na recriação de pequenos textos em diferentes formas 
de expressão. 

Revela facilidade: 
Em indicar as diferentes possibilidades de representar 
graficamente os fonemas para as relações fonema–
grafema e grafema–fonema mais frequentes. 
Em registar e organizar ideias na planificação de 
textos estruturados com introdução, desenvolvimento 
e conclusão.  
Em redigir textos com utilização correta das formas de 
representação escrita e na avaliação dos próprios 
textos com consequente aperfeiçoamento.  
Na escrita textos géneros variados, adequados a 
finalidades como narrar e informar, em diferentes 
suportes e em exprimir opiniões e fundamentá-las.  
Na recriação de pequenos textos em diferentes formas 
de expressão. 

Revela bastante facilidade: 
Em indicar as diferentes possibilidades de representar 
graficamente os fonemas para as relações fonema–
grafema e grafema–fonema mais frequentes. 
Em registar e organizar ideias na planificação de textos 
estruturados com introdução, desenvolvimento e 
conclusão.  
Em redigir textos com utilização correta das formas de 
representação escrita e na avaliação dos próprios textos 
com consequente aperfeiçoamento.  
Na escrita textos géneros variados, adequados a 
finalidades como narrar e informar, em diferentes 
suportes e em exprimir opiniões e fundamentá-las.  
Na recriação de pequenos textos em diferentes formas 
de expressão. 

 
 

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. 


