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DOMÍNIOS 
NÍVEIS DE DESEMPENHO 
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Compreensão 

Oral 

Compreende os tópicos essenciais de uma sequência falada 

e de uma sequência dialogal com muitas dificuldades. 

Identifica a função das propriedades prosódicas com muitas 

dificuldades. 

Compreende os tópicos essenciais de uma sequência 

falada e de uma sequência dialogal com alguma 

facilidade. 

Identifica a função das propriedades prosódicas com 

alguma facilidade. 

Compreende os tópicos essenciais de uma sequência 

falada e de uma sequência dialogal com alguma 

facilidade. 

Identifica a função das propriedades prosódicas com a 

facilidade. 

 
Compreensão  

Escrita 

Compreende o sentido global, o conteúdo e a 

intencionalidade de textos de linguagem corrente com 

muitas dificuldades.  

Compreende o sentido global, o conteúdo e a 

intencionalidade de textos de linguagem corrente 

com alguma facilidade. 

Compreende o sentido global, o conteúdo e a 

intencionalidade de textos de linguagem corrente 

com facilidade.  
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Produção  

Oral 
 
 

Consegue narrar vivências, acontecimentos e experiências 

e sabe formular planos, desejos, ambições e projetos com 

muitas dificuldades.  

Consegue explicar gostos e opiniões, descrever lugares, 

ações e estados físicos e emocionais com muitas 

dificuldades.  

Apresenta questões, problemas e conceitos, recorrendo a 

imagens com muitas dificuldades.  

Aperfeiçoa a fluência através de diálogos encenados e de 

pequenas dramatizações com muitas dificuldades. 

Troca informação em diálogos relacionados com assuntos 

de ordem geral ou de interesse pessoal com muitas 

dificuldades. 

Consegue narrar vivências, acontecimentos e 

experiências e sabe formular planos, desejos, 

ambições  e projetos com alguma facilidade..  

Consegue explicar gostos e opiniões, descrever 

lugares, ações e estados físicos e emocionais com 

alguma facilidade. Apresenta questões, problemas e 

conceitos, recorrendo a imagens com alguma 

facilidade.Aperfeiçoa a fluência através de diálogos 

encenados e de pequenas dramatizações com alguma 

facilidade. 

Troca informação em diálogos relacionados com 

assuntos de ordem geral ou de interesse pessoal com 

alguma facilidade. 

Consegue narrar vivências, acontecimentos e 

experiências e sabe formular planos, desejos, 

ambições e projetos com alguma facilidade.  

Consegue explicar gostos e opiniões, descrever 

lugares, ações e estados físicos e emocionais com 

facilidade.  

Apresenta questões, problemas e conceitos, 

recorrendo a imagens com facilidade.  

Aperfeiçoa a fluência através de diálogos encenados e 

de pequenas dramatizações com  facilidade. 

Troca informação em diálogos relacionados com 

assuntos de ordem geral ou de interesse pessoal com  

facilidade. 

 
Produção 

Escrita 

Consegue escrever textos sobre assuntos conhecidos ou de 

interesse pessoal com muitas dificuldades.  

Constrói sequências originais de enunciados breves com 

muitas dificuldades.  

Consegue responder a questionários sobre temas diversos 

com muitas dificuldades.  

Participa em atividades de escrita coletiva com muitas 

dificuldades. 

Consegue escrever textos sobre assuntos conhecidos 

ou de interesse pessoal, com alguma facilidade..  

Constrói sequências originais de enunciados breves 

com alguma facilidade. Consegue responder a 

questionários sobre temas diversos com alguma 

facilidade. 

Participa em atividades de escrita coletiva com 

alguma facilidade. 

Consegue escrever textos sobre assuntos conhecidos 

ou de interesse pessoal com facilidade.  

Constrói sequências originais de enunciados breves 

com  facilidade.  

Consegue responder a questionários sobre temas 

diversos com  facilidade.  

Participa em atividades de escrita coletiva 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 

 


