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*O aluno de perfil 

nível um (1) é 

aquele que tem 

um baixo nível de 

DOMÍNIO DO 
ORAL 

DOMÍNIO DA 
ESCRITA 

DOMÍNIO DA 
LEITURA 

CIDADANIA TIC NÍIVEL DE 
DESEMPENHO 

Compreende 
facilmente 
qualquer tipo de 
discurso no 
contexto 
programático. 
Comunica com 
muita clareza. 
Pronuncia com 
boa entoação, 
utilizando 
estruturas 
gramaticais com 
correcção. 
Usa vocabulário 
rico e variado. 

Planifica a escrita de 
textos variados, com 
autonomia. 
Escreve textos de 
diferentes géneros e 
finalidades. 
Articula as ideias de 
forma adequada num 
texto coerente e 
organizado, com 
correção linguística e 
gramatical, revelando 
criatividade e 
originalidade. 
Revê os textos 
escritos, 
reformulando-os. 

Lê em voz alta, 
expressivamente, 
após preparação 
da leitura. 
Lê e Interpreta 
facilmente textos 
de diferentes 
categorias e 
géneros. 
Lê para apreciar 
textos variados. 

É muito 
organizado, 
autónomo, 
responsável, 
respeitador e 
solidário. 
Participa de 
forma 
construtiva. 
É assíduo e 
pontual. Respeita 
prazos e datas. 
Cumpre todas as 
tarefas propostas. 
Respeita o 
estipulado no 
Regulamento 
Interno da escola. 
Revela 
disponibilidade e 

Utiliza as TIC com 
muita facilidade. 
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gosto para a 
aprendizagem. 

 

Compreende 
diferentes tipos de 
texto no contexto 
programático.  
Comunica com 
clareza- 
Pronuncia com 
entoação, 
utilizando algumas 
estruturas 
gramaticais  com 
correção. 
Usa vocabulário 
variado 

Planifica a escrita de 
textos variados, com 
alguma autonomia. 
Escreve textos de 
diferentes géneros e 
finalidades. 
Articula as ideias de 
forma adequada num 
texto coerente e 
organizado, com 
correção linguística e 
gramatical, revelando 
criatividade e 
originalidade. 
Revê os textos 
escritos, 
reformulando-os. 

Lê em voz alta, 
com alguma 
expressividade, 
após preparação 
da leitura. 
Lê e interpreta  
com alguma 
facilidade textos 
de diferentes 
categorias e 
géneros.  
Lê para apreciar 
textos variados. 

É organizado, 
autónomo, 
responsável, 
respeitador e 
solidário. 
Participa de 
forma 
construtiva. 
É assíduo e 
pontual. Respeita 
prazos e datas. 
Cumpre todas as 
tarefas propostas. 
Respeita o 
estipulado no 
Regulamento 
Interno da escola. 
Revela 
disponibilidade e 
gosto para a 
aprendizagem. 

Utiliza as TIC com 
facilidade. 
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Compreende 
diferentes tipos de 
texto no contexto 
programático.  

Comunica com 
relativa clareza e 

entoação, 
utilizando algumas 

Planifica a escrita de 
textos simples. 
Articula as ideias com 
alguma adequação 
num texto 
relativamente 
organizado. 

Lê em voz alta, 
com pouca 
expressividade, 
após preparação 
da leitura. 
Lê e interpreta 
textos 
elementares de 

É relativamente 
organizado, 
autónomo, 
responsável. 
Participa e 
cumpre a maioria 
das tarefas 
propostas. 

Utiliza as TIC com 
alguma facilidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 



estruturas 
gramaticais 

elementares e  
vocabulário pouco 

variado. 

Utiliza estruturas 
gramaticais e 
vocabulário simples. 
Revê os textos 
escritos, 
reformulando-os. 
 

diferentes 
categorias e 
géneros. 

É respeitador e 
solidário. 
É assíduo e 
relativamente 
pontual. Respeita 
prazos e datas. 
Respeita o 
estipulado no 
Regulamento 
Interno da escola. 
 

 
 
 

Compreende com 
muita dificuldade 
alguns tipos de 
texto no contexto 
programático.  
Comunica com 
dificuldade, 
utilizando algumas 
estruturas 
gramaticais 
elementares e 
vocabulário 
simples e 
repetitivo. 

Escreve frases simples 
e incoerentes, com 
muitos erros. 
Não articula as ideias 
revelando grande 
dificuldade de 
comunicação. 

Lê em voz alta 
com muita 
dificuldade, após 
preparação da 
leitura. 
Lê e interpreta 
com muita 
dificuldade,  
textos 
elementares de 
diferentes 
categorias e 
géneros. 

É desorganizado, 
pouco autónomo 
e responsável. 
Não participa 
construtivamente 
e não cumpre a 
maioria das 
tarefas propostas. 
É respeitador e 
solidário. 
É assíduo e 
relativamente 
pontual. Nem 
sempre respeita 
prazos e datas. 
Nem sempre 
respeita o 
estipulado no 
Regulamento 
Interno da escola. 

Utiliza as TIC com 
muita dificuldade. 
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assiduidade e/ou um desempenho praticamente nulo que não permita a recolha de elementos de avaliação que possam fundamentar a atribuição de um 

nível superior. 

 

 

 

Instrumentos de avaliação 

Teste sumativo 
Produção escrita 
Avaliação formal da leitura 
Avaliação da oralidade (formal e informal) 
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