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DOMÍNIOS 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Insuficiente Suficiente Bom / Muito Bom 
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Oralidade 

 
Compreende discursos muito simples articulados de 
forma clara e pausada e segue conversas sobre 
assuntos que lhe são familiares com dificuldade. 
Compreende os acontecimentos principais de uma 
história/notícia, contada de forma clara e pausada e 
identifica o contexto do discurso, a ideia principal e 
informações simples com dificuldade. 
 

 
Compreende discursos muito simples articulados de forma 
clara e pausada e segue conversas sobre assuntos que lhe 
são familiares com alguma facilidade. 
Compreende os acontecimentos principais de uma 
história/notícia, contada de forma clara e pausada e 
identifica o contexto do discurso, a ideia principal e 
informações simples com alguma facilidade. 
 
 

 
Compreende discursos muito simples articulados de 
forma clara e pausada e segue conversas sobre 
assuntos que lhe são familiares com facilidade. 
Compreende os acontecimentos principais de uma 
história/notícia, contada de forma clara e pausada e 
identifica o contexto do discurso, a ideia principal e 
informações simples com facilidade. 

 
 
 

Escrita 

 

Compreende textos simples com vocabulário limitado 

e identifica a ideia principal e a informação essencial 

em textos diversificados com dificuldade. 

Desenvolve a literacia, compreendendo textos de 

leitura extensiva com vocabulário familiar com 

dificuldade. 

 

 

Compreende textos simples com vocabulário limitado  

e identifica a ideia principal e a informação essencial em 
textos diversificados com alguma facilidade. 
Desenvolve a literacia, compreendendo textos de leitura 
extensiva com vocabulário familiar com alguma 
facilidade. 
 

 

Compreende textos simples com vocabulário 

limitado e identifica a ideia principal e a informação 

essencial em textos diversificados com facilidade. 

Desenvolve a literacia, compreendendo textos de 

leitura extensiva com vocabulário familiar com 

facilidade. 

Domínio 
intercultural 

 

Reconhece realidades interculturais distintas com 

dificuldade. 

 

Reconhece realidades interculturais distintas com alguma 
facilidade. 
 

 

Reconhece realidades interculturais distintas com 

facilidade. 

 
Léxico 

e 
 

Gramática 

 

Explicita aspetos fundamentais da sintaxe do inglês 

com dificuldade. 

Sistematiza as regras de utilização das classes 

gramaticais com dificuldade. 

Reconhece as propriedades das palavras e formas de 

organização do léxico com dificuldade. 

 

 

Explicita aspetos fundamentais da sintaxe do inglês com 
alguma facilidade. 
Sistematiza as regras de utilização das classes gramaticais 
com alguma facilidade. 
Reconhece as propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico com alguma facilidade. 
 

 

 

Explicita aspetos fundamentais da sintaxe do inglês 

com facilidade. 

Sistematiza as regras de utilização das classes 

gramaticais com facilidade. 

Reconhece as propriedades das palavras e formas de 

organização do léxico com facilidade. 
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Interação 

oral 

Adequa a forma de tratamento ao interlocutor e ao 

contexto em situações de role play e responde a 

perguntas diretas com apoio com dificuldade. 

Participa numa conversa curta sobre situações de 

rotina que lhe são familiares, de necessidade 

imediata e do seu interesse e comunica uma tarefa 

simples com dificuldade.Troca opiniões e compara 

lugares, objetos e pessoas, usando uma linguagem 

simples com dificuldade. 

Adequa a forma de tratamento ao interlocutor e ao 
contexto em situações de role play e responde a 
perguntas diretas com apoio com alguma facilidade. 
 Participa numa conversa curta sobre situações de rotina 
que lhe são familiares, de necessidade imediata e do seu 
interesse e comunica uma tarefa simples com alguma 
facilidade. 
 Troca opiniões e compara lugares, objetos e pessoas, 
usando uma linguagem simples com alguma facilidade. 

Adequa a forma de tratamento ao interlocutor e ao 

contexto em situações de role play e responde a 

perguntas diretas com apoio com facilidade. 

Participa numa conversa curta sobre situações de 

rotina que lhe são familiares, de necessidade 

imediata e do seu interesse e comunica uma tarefa 

simples com facilidade. Troca opiniões e compara 

lugares, objetos e pessoas, usando uma linguagem 

simples, com facilidade. 

 
 

Produção 
oral 

Fala sobre os temas explorados e descreve pessoas, 

lugares, acontecimentos e atividades com apoio de 

imagens com dificuldade. (Re)conta uma pequena 

história, sequenciando os acontecimentos, de forma 

simples com dificuldade. 

Fala sobre os temas explorado e descreve pessoas, 

lugares, acontecimentos e atividades com apoio de 

imagens de forma satisfatória. 

(Re)conta uma pequena história, sequenciando os 

acontecimentos, de forma simples ainda com alguns 

erros. 

Fala sobre os temas explorados e descreve pessoas, 

lugares, acontecimentos e atividades com apoio de 

imagens com facilidade. (Re)conta uma pequena 

história, sequenciando os acontecimentos, de forma 

simples com facilidade. 

 
 

Interação 
Escrita 

Preenche um formulário (online) ou em formato 

papel simples e pede e dá informação sobre gostos e 

preferências de uma forma simples com dificuldade. 

Redige e responde com frases curtas e responde a um 

email, chat ou mensagem de forma simples com 

dificuldade. 

 

Preenche um formulário (online) ou em formato papel 

simples e pede e dá informação sobre gostos e 

preferências de uma forma simples com alguma 

facilidade. Redige e responde com frases curtas e 

responde a um email, chat ou mensagem de forma 

simples com alguma facilidade. 

Preenche um formulário (online) ou em formato 

papel simples e pede e dá informação sobre gostos e 

preferências de uma forma simples com facilidade. 

Redige e responde com frases curtas e responde a 

um email, chat ou mensagem de forma simples com 

facilidade. 

 
Produção 
Escrita 

Escreve um pequeno texto descritivo sobre a sua 

rotina diária, a escola, acontecimentos, com a ajuda 

de tópicos ou imagens e escreve notas e mensagens 

curtas e simples sobre assuntos de necessidade 

imediata com dificuldade.Expressa opinião sobre os 

seus interesses, utilizando expressões e frases 

simples com dificuldade. 

Escreve um pequeno texto descritivo sobre a sua rotina 

diária, a escola, acontecimentos, com a ajuda de tópicos 

ou imagens com alguma facilidade.Escreve notas e 

mensagens curtas e simples sobre assuntos de 

necessidade imediata com alguma facilidade.Expressa 

opinião sobre os seus interesses, utilizando expressões e 

frases simples com alguma facilidade. 

Escreve um pequeno texto descritivo sobre a sua 

rotina diária, a escola, acontecimentos, com a ajuda 

de tópicos ou imagens com facilidade.Escreve notas 

e mensagens curtas e simples sobre assuntos de 

necessidade imediata com facilidade. Expressa 

opinião sobre os seus interesses, utilizando 

expressões e frases simples com facilidade. 

 Domínio 
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 

  


