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Escola Básica de Brejos do Clérigo 
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Escola Básica de Vendas de Azeitão 
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DOMÍNIOS 
NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Insuficiente Suficiente Bom / Muito Bom 
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Compreensão 
Oral 

 

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 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  

facilidade. 

Identifica tópicos de mensagens breves com  

facilidade.  

Retém linhas temáticas centrais de breves textos 

expositivos em registo áudio/vídeo, com  facilidade. 

 
Compreensão 

Escrita 
 
 

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 com alguma facilidade. 

Compreende vocabulário de uso corrente com alguma 

facilidade. 

Consegue identificar, reconhecer, extrair informação 

de textos e significados de palavras e expressões a 

partir do contexto com  facilidade.  

Compreende vocabulário de uso corrente com  

facilidade.  
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Produção  

Oral 
 
 
 

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. 

Produz enunciados orais breves, de acordo com a 

intenção comunicativa com muitas 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. 

Produz enunciados orais breves, de acordo com a 

intenção comunicativa com alguma facilidade.  

Explicita unidades de conteúdo de uso corrente ouvidas 

ou lidas com  facilidade.  

Adequa o ritmo e a entoação aos diferentes tipos de 

frases com  facilidade. 

Produz enunciados orais breves, de acordo com a 

intenção comunicativa com  facilidade.  

 
Produção 
Escrita 

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 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  facilidade.  

Domina o alfabeto, a pontuação e a paragrafação com 

facilidade. 

Constrói frases e reescreve encadeamentos frásicos a 

partir de modelos dados 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 

 


