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DOMÍNIOS 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 
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Oralidade 

Compreende sons, entoações e ritmos da língua inglesa 

com dificuldade. 

Compreende palavras, expressões  e frases simples com 

dificuldade. 

Acompanha a sequência de histórias conhecidas com 

dificuldade. 

Identifica ritmos, palavras e expressões em rimas, 

lengalengas e canções com dificuldade. 

Compreende sons, entoações e ritmos da língua inglesa 

com  alguma facilidade. 

Compreende palavras, expressões  e frases simples com  

alguma facilidade. 

Acompanha a sequência de histórias conhecidas com  

alguma facilidade. 

Identifica ritmos, palavras e expressões em rimas, 

lengalengas e canções com  alguma facilidade. 

 

Compreende sons, entoações e ritmos da língua inglesa com 

facilidade. 

Compreende palavras, expressões e frases simples com 

facilidade. 

Acompanha a sequência de histórias conhecidas com  

facilidade. 

Identifica ritmos, palavras e expressões em rimas, 

lengalengas e canções com facilidade. 

 
 
 
Escrita 

Identifica vocabulário familiar acompanhado por 

imagens com dificuldade. 

Desenvolve a literacia, conhecendo o alfabeto em 

Inglês com dificuldade. 

Desenvolve a literacia, compreendendo histórias 

ilustradas com dificuldade. 

Desenvolve a numeracia, realizando atividades 

interdisciplinares com a Matemática e Estudo do Meio 

com dificuldade. 

 

Identifica vocabulário familiar acompanhado por 

imagens com alguma facilidade. 

Desenvolve a literacia, conhecendo o alfabeto em 

Inglês com alguma facilidade. 

Desenvolve a literacia, compreendendo histórias 

ilustradas com alguma facilidade. 

Desenvolve a numeracia, realizando atividades 

interdisciplinares com a Matemática e Estudo do Meio 

com alguma facilidade. 

Identifica vocabulário familiar acompanhado por imagens 

com facilidade. 

Desenvolve a literacia, conhecendo o alfabeto em Inglês 

com facilidade. 

Desenvolve a literacia, compreendendo histórias ilustradas 

com facilidade. 

Desenvolve a numeracia, realizando atividades 

interdisciplinares com a Matemática e Estudo do Meio com 

facilidade. 

 
Intercultural 

Reconhece realidades interculturais distintas com 

dificuldade. 

 

Reconhece realidades interculturais distintas com 

alguma facilidade. 

Reconhece realidades interculturais distintas com 

facilidade. 

 
Léxico  
e 
Gramática 

Conhece e compreende novos itens lexicais e 

estruturas elementares do funcionamento língua com 

dificuldade. 

 

 

Conhece e compreende novos itens lexicais e estruturas 

elementares do funcionamento língua com alguma 

facilidade. 

 

Conhece e compreende novos itens lexicais e estruturas 

elementares do funcionamento língua com facilidade. 
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Interação oral 

Exprime-se de forma adequada em diferentes 

contextos com dificuldade. 

Interage com o professor e /ou colegas, em situações  

simples e previamente organizadas com dificuldade. 

Participa em situações de interação discursiva sobre 

temas previamente apresentados com dificuldade.  

Exprime-se de forma adequada em diferentes contextos 

com alguma facilidade. 

Interage com o professor e /ou colegas, em situações 

simples e previamente organizadas com  alguma 

facilidade. 

Participa em situações de interação discursiva sobre 

temas previamente apresentados  com  alguma 

facilidade. 

Exprime-se de forma adequada em diferentes contextos 

com facilidade. 

Interage com o professor e /ou colegas, em situações 

simples e previamente organizadas com facilidade. 

Participa em situações de interação discursiva sobre temas 

previamente apresentados com facilidade. 

 
 
 
Produção oral 

Produz  sons, entoações e ritmos da língua com 

dificuldade.  

Comunica informação pessoal elementar com 

dificuldade. 

Expressa-se com vocabulário simples, em situações 

previamente organizadas com dificuldade. 

Produz  sons, entoações e ritmos da língua com  alguma 

facilidade. 

Comunica informação pessoal elementar com alguma 

facilidade. 

Expressa-se com vocabulário simples, em situações 

previamente organizadas com  alguma facilidade. 

Produz  sons, entoações e ritmos da língua com  facilidade. 

Comunica informação pessoal elementar com facilidade. 

Expressa-se com vocabulário simples, em situações 

previamente organizadas com  facilidade. 

 
 
 
Interação Escrita 
 
 

Preenche um formulário simples (online) ou em 

formato papel, com informação pessoal, com 

dificuldade.  

Responde a um e-mail, chat ou mensagem de forma 

simples com dificuldade. 

Responde sobre si próprio, as suas preferências 

pessoais e sobre temas apresentados, ulilizando frases 

curtas com dificuldade. 

Preenche um formulário simples (online) ou em formato 

papel, com informação pessoal, com alguma facilidade. 

Responde a um e-mail, chat ou mensagem de forma 

simples com alguma facilidade. 

Responde sobre si próprio, as suas preferências pessoais 

e sobre temas apresentados, ulilizando frases curtas 

com alguma facilidade. 

Preenche um formulário simples (online) ou em formato 

papel com informação pessoal com  facilidade.  

Responde a um e-mail, chat ou mensagem de forma simples 

com facilidade. 

Responde sobre si próprio, as suas preferências pessoais e 

sobre temas apresentados, ulilizando frases curtas com 

facilidade. 

 

 
 
 
Produção Escrita 

Utiliza palavras conhecidas associadas a imagens com 

dificuldade.  

Preenche espaços lacunares, em frases e textos muito 

simples, com palavras dadas com dificuldade. 

Produz frases e textos muito simples sobre si próprio e 

sobre as suas preferências com dificuldade. 

Utiliza palavras conhecidas associadas a imagens com 

alguma facilidade. 

Preenche espaços lacunares, em frases e textos muito 

simples, com palavras dadas com alguma facilidade. 

Produz frases e textos muito simples sobre si próprio e 

sobre as suas preferências com alguma facilidade. 

Utiliza palavras conhecidas associadas a imagens com 

facilidade. 

Preenche espaços lacunares, em frases e textos muito 

simples, com palavras dadas com facilidade. 

Produz frases e textos muito simples sobre si próprio e 

sobre as suas preferências com facilidade. 

  
Intercultural 

Responde sobre  realidades interculturais distintas com 

dificuldade. 

Responde sobre  realidades interculturais distintas com 

alguma facilidade. 

Responde sobre  realidades interculturais distintas com 

facilidade. 

 

Áreas de Competência do Perfil do Aluno a trabalhar em todos os domínios: A - Linguagens e textos / B - Informação e comunicação / C - Raciocínio e resolução de problemas / D - 

Pensamento crítico e criativo / E - Relacionamento interpessoal / F - Desenvolvimento pessoal e autonomia / G - Bem-estar, saúde e ambiente / H - Sensibilidade estética e artística / I - 

Saber científico, técnico e tecnológico / J - Consciência e Domínio do Corpo 

  


