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Oralidade Escrita Gramática Leitura Educação literária Cidadania 
Nível de 

desempenho 

Compreende e 

interpreta com rigor 

textos orais com 

crescentes graus de 

complexidade; 

Regista, retém e trata 

com muita correção a 

informação essencial de 

um texto oral; 

Participa assertiva e 

construtivamente em 

situações de interação 

discursiva com 

diferentes intenções e 

em diversos contextos 

Planifica o texto oral 

elaborando um plano de 

suporte, com tópicos, 

argumentos e respetivos 

exemplos 

Planifica com rigor e 

fluência a escrita de 

textos variados (Cf. 

Planificação); 

Escreve com muita 

correção e rigor 

diferentes tipologias 

de textos; 

Redige textos de 

diferentes géneros e 

com diferentes 

objetivos, com rigor 

e criatividade, 

mobilizando 

informação ampla e 

diversificada ; 

Revê os textos 

escritos, 

reformulando-os 

corretamente. 

Demonstra, em textos, 

a existência de 

coerência textual. 

Distingue mecanismos 

de construção da 

coesão textual.  

 Identifica marcas das 

sequências textuais.  

Identifica e interpreta 

manifestações de 

intertextualidade 

Explicita aspetos da 

semântica do 

português 

Lê para fruição 

Reconhece valores 

culturais, éticos e 

estéticos 

manifestados nos 

textos.  

Valoriza uma obra 

enquanto objeto 

simbólico, no plano do 

imaginário individual e 

coletivo. 

Expressa pontos de 

vista suscitados pelos 

textos lidos,  

Lê duas obras do 

Projeto de Leitura 

relacionando-a(s) com 

conteúdos 

programáticos de 

diferentes domínios 

Lê expressivamente em 

voz alta textos literários, 

após preparação da 

leitura 

Reconhece a presença 

de todos os elementos 

de valor estético no 

texto literário (Cf. 

Planificação); 

Exprime 

espontaneamente e com 

muita facilidade opinião 

sobre textos literários; 

Comenta com muita 

correção textos 

literários, por escrito e 

oralmente; 

Relaciona muito 

corretamente as obras 

literárias com o contexto 

Cumpre todas as 

tarefas propostas; 

Respeita todos os 

prazos e datas; 

Utiliza as TIC em 

contexto de 

trabalho com muita 

destreza e correção; 

Respeita o outro; 

Revela total 

disponibilidade e 

gosto para a 

aprendizagem; 

Cumpre totalmente 

o estipulado no RI.  

Constrói 

autonomamente o 

seu processo de 

aprendizagem 

 

 

 

 

 

18-20 

(Prevalência 

das 

classificações 

no intervalo 

referido) 
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Produz textos sem 

incorreções, usando 

vocabulário e estruturas 

gramaticais muito 

diversificadas e 

recorrendo a 

mecanismos diversos de 

organização e de coesão 

discursiva, respeitando o 

tempo previsto (Cf. 

Planificação). 

 

 

Utiliza muito 

fluentemente 

procedimentos 

adequados ao 

registo, à 

organização e ao 

tratamento da 

informação. 

histórico, social e 

cultural em que estão 

inseridas; 

 



                                                                                                                                                     
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

Área de Português 

Perfis de Aprendizagem do Aluno 

ENSINO SECUNDÁRIO 

3 

Oralidade Escrita Gramática Leitura Educação literária Cidadania 
Nível de 

desempenho 

Compreende e interpreta 

com rigor textos orais com 

crescentes graus de 

complexidade; 

Regista, retém e trata com 

correção a informação 

essencial de um texto oral; 

Participa assertiva e 

construtivamente em 

situações de interação 

discursiva com diferentes 

intenções e em diversos 

contextos 

Planifica o texto oral 

elaborando um plano de 

suporte, com tópicos, 

argumentos e respetivos 

exemplos 

Produz textos com 

incorreções que não 

prejudicam o sentido 

Planifica com rigor a 

escrita de textos 

variados (Cf. 

Planificação); 

Escreve com correção 

e rigor diferentes 

tipologias de textos; 

Redige textos de 

diferentes géneros e 

com diferentes 

objetivos, com rigor 

e, mobilizando 

informação 

complementar; 

Revê os textos 

escritos, 

reformulando-os sob 

orientação. 

 

Identifica, em textos, a 

existência de coerência 

textual. 

Distingue mecanismos 

de construção da 

coesão textual.  

 Identifica marcas das 

sequências textuais.  

Identifica e reconhece 

manifestações de 

intertextualidade 

Explicita aspetos da 

semântica do português 

Lê para fruição 

Reconhece os valores 

culturais, éticos e 

estéticos mais 

significativos nos 

textos.  

Valoriza uma obra 

enquanto objeto 

simbólico, no plano do 

imaginário individual e 

coletivo. 

Lê duas obras do 

Projeto de Leitura 

relacionando-a(s) com 

conteúdos 

programáticos de 

diferentes domínios 

Utiliza fluentemente 

procedimentos 

adequados ao 

registo, à organização 

Lê expressivamente em 

voz alta textos literários, 

após preparação da 

leitura 

Reconhece a presença 

dos principais elementos 

de valor estético no 

texto literário (Cf. 

Planificação); 

Exprime 

espontaneamente 

opinião sobre textos 

literários; 

Comenta textos 

literários, por escrito e 

oralmente; 

 

Insere  corretamente as 

obras literárias no 

contexto histórico, social 

Cumpre a 

maioria das 

tarefas 

propostas. 

Respeita a 

maioria dos 

prazos e datas. 

Utiliza as TIC em 

contexto de 

trabalho com 

destreza e 

correção; 

Respeita o outro; 

Revela muita 

disponibilidade 

para a 

aprendizagem. 

Cumpre 

totalmente o 

estipulado no RI. 

 

 

 

 

15-17 

(Prevalência 

das 

classificações 

no intervalo 

referido)  
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usando vocabulário e 

estruturas gramaticais 

diversificadas e recorrendo 

a mecanismos diversos de 

organização e de coesão 

discursiva, respeitando o 

tempo previsto (Cf. 

Planificação). 

 e ao tratamento da 

informação. 

É autónomo na 

procura de leitura 

e cultural a que 

pertencem 

Lê e escreve com prazer 

e com criatividade. 

É autónomo 
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Oralidade Escrita Gramática Leitura Educação literária Cidadania 
Nível de 

desempenho 

Compreende e interpreta 

com orientação textos 

orais com crescentes 

graus de complexidade; 

Regista, retém e trata 

com falhas que não 

comprometem o 

essencial, a informação 

de um texto oral; 

Participa 

construtivamente em 

situações de interação 

discursiva com diferentes 

intenções e em diversos 

contextos 

Planifica o texto oral 

elaborando um plano de 

suporte, com tópicos, 

argumentos e respetivos 

exemplos, sob orientação  

Planifica a escrita 

de textos variados 

com orientação (Cf. 

Planificação); 

Escreve diferentes 

tipologias de 

textos; 

Redige textos de 

diferentes géneros 

e com diferentes 

objetivos, 

mobilizando 

informação 

complementar; 

Revê os textos 

escritos, 

reformulando-os 

sob orientação. 

 

Identifica, em textos, 

a existência de 

coerência textual. 

Identifica 

mecanismos de 

construção da coesão 

textual.  

 Identifica marcas das 

sequências textuais.  

Identifica 

manifestações de 

intertextualidade 

Explicita aspetos da 

semântica do 

português 

Lê para fruição 

Identifica os valores 

culturais, éticos e 

estéticos mais 

significativos nos 

textos.  

Valoriza uma obra 

enquanto objeto 

simbólico, no plano do 

imaginário individual e 

coletivo. 

Lê uma obra do 

Projeto de Leitura 

relacionando-a(s) com 

conteúdos 

programáticos de 

diferentes domínios 

Utiliza regularmente 

procedimentos 

Lê em voz alta textos 

literários, após 

preparação da leitura 

Reconhece a presença 

dos principais 

elementos de valor 

estético no texto 

literário (Cf. 

Planificação); 

Exprime opinião sobre 

textos literários; 

Comenta textos 

literários, por escrito e 

oralmente; 

Insere corretamente as 

obras literárias no 

contexto histórico, 

social e cultural a que 

pertencem 

Cumpre pelo menos 

metade das tarefas 

propostas; 

Desrespeita 

frequentemente prazos 

e datas; 

Utiliza as TIC em 

contexto de trabalho 

com dificuldade; 

Revela indiferença face 

ao outro 

Revela alguma 

disponibilidade para a 

aprendizagem; 

Nem sempre cumpre o 

estipulado no RI. 

É autónomo no seu 

processo de 

 

 

 

 

 

 

13-14 

(Prevalência 

das 

classificações 

no intervalo 

referido) 
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Produz textos com 

incorreções que não 

prejudicam o sentido 

usando vocabulário e 

estruturas gramaticais 

corretas e recorrendo a 

mecanismos diversos de 

organização e de coesão 

discursiva, respeitando o 

tempo previsto (Cf. 

Planificação). 

adequados ao 

registo, à organização 

e ao tratamento da 

informação. 

É autónomo na 

procura de leitura 

Lê e escreve com 

prazer e com correção. 

aprendizagem 
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Oralidade Escrita Gramática Leitura Educação literária Cidadania 
Nível de 

desempenho 

Compreende textos orais 

com crescentes graus de 

complexidade; 

Regista, retém e trata 

com falhas que não 

comprometem o 

essencial, a informação 

de um texto oral; 

Participa, quando 

solicitado, em situações 

de interação discursiva 

com diferentes intenções 

e em diversos contextos 

Planifica o texto oral 

elaborando um plano de 

suporte, com tópicos, 

argumentos e respetivos 

exemplos, sob orientação  

Produz textos com 

incorreções que não 

Planifica a escrita de 

textos variados com 

orientação (Cf. 

Planificação); 

Escreve diferentes 

tipologias de textos; 

Redige textos de 

diferentes géneros e 

com diferentes 

objetivos, sem 

mobilizar informação 

complementar; 

Revê os textos 

escritos, 

reformulando-os sob 

orientação. 

 

Identifica, em textos, 

a existência de 

coerência textual. 

Identifica mecanismos 

de construção da 

coesão textual.  

 Identifica, 

pontualmente, marcas 

das sequências 

textuais.  

Identifica 

manifestações de 

intertextualidade 

Explicita aspetos da 

semântica do 

português 

 Lê para fruição 

Identifica, se 

orientado, os valores 

culturais, éticos e 

estéticos mais 

significativos nos 

textos.  

Valoriza uma obra 

enquanto objeto 

simbólico, no plano do 

imaginário individual e 

coletivo. 

Lê uma obra do 

Projeto de Leitura  

Utiliza pontualmente 

procedimentos 

adequados ao registo, 

à organização e ao 

tratamento da 

informação. 

Lê em voz alta textos 

literários, após 

preparação da leitura 

Identifica a presença 

dos principais 

elementos de valor 

estético no texto 

literário (Cf. 

Planificação); 

Exprime juízos sobre 

textos literários; 

Comenta, sob 

orientação, textos 

literários, por escrito 

e oralmente; 

Insere, 

frequentemente, as 

obras literárias no 

contexto histórico, 

social e cultural a que 

Cumpre metade 

das tarefas 

propostas; 

Respeita, 

geralmente, 

prazos e datas; 

Utiliza raramente 

as TIC em 

diferentes 

situações 

Mostra indiferença 

face ao outro 

Revela pouco 

interesse pela 

aprendizagem. 

Desrespeita, 

pontualmente, o  o 

estipulado no RI. 

Não é autónomo 

 

 

 

 

 

10-12 

(Prevalência 

das 

classificações 

no intervalo 

referido) 
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prejudicam o sentido 

usando vocabulário e 

estruturas gramaticais 

corretas e recorrendo a 

mecanismos repetitivos 

de organização e de 

coesão discursiva, 

respeitando o tempo 

previsto (Cf. Planificação 

Necessita orientação 

para enriquecimento 

de leituras. 

 

pertencem 

Lê e escreve por 

obrigação e com 

esforço 
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Oralidade Escrita Gramática Leitura Educação literária Cidadania 
Nível de 

desempenho 

Compreende textos orais 

com crescentes graus de 

complexidade; 

Regista a informação de 

um texto oral; 

Participa com dificuldade, 

quando solicitado, em 

situações de interação 

discursiva com diferentes 

intenções e em diversos 

contextos 

Planifica o texto oral 

elaborando um plano de 

suporte, com tópicos, , sob 

orientação  

Produz textos com 

incorreções que 

Não planifica a escrita 

de textos variados (Cf. 

Planificação); 

Escreve, com muitos 

erros, diferentes 

tipologias de textos; 

Redige textos de 

diferentes géneros e 

com diferentes 

objetivos, sem 

mobilizar informação 

complementar; 

Revê os textos 

escritos, não sendo 

capaz de os 

reformular. 

 

Identifica, em textos, 

a existência de 

coerência textual. 

Não identifica 

mecanismos de 

construção da coesão 

textual.  

 Não identifica marcas 

das sequências 

textuais.  

Não identifica 

manifestações de 

intertextualidade 

Não explicita aspetos 

da semântica do 

português 

 Não lê para fruição 

Identifica, se 

orientado, os valores 

culturais, éticos e 

estéticos mais 

significativos nos 

textos.  

Não valoriza uma obra 

enquanto objeto 

simbólico, no plano do 

imaginário individual e 

coletivo. 

Lê uma obra do 

Projeto de Leitura  

Não utiliza 

procedimentos 

adequados ao registo, 

Lê em voz alta, com 

dificuldade, textos 

literários, após 

preparação da leitura 

Não identifica a 

presença dos 

principais elementos 

de valor estético no 

texto literário (Cf. 

Planificação); 

Não exprime juízos 

sobre textos 

literários; 

Comenta, sob 

orientação mas com 

muitos erros, textos 

literários, por escrito 

Cumpre menos de 

metade das 

tarefas propostas; 

Não respeita, 

geralmente, 

prazos e datas; 

Utiliza raramente 

as TIC em 

diferentes 

situações 

Mostra indiferença 

face ao outro 

Revela pouco 

interesse pela 

aprendizagem. 

Desrespeita, 

frequentemente, o 

 

 

 

 

 

7-9 

(Prevalência 

das 

classificações 

no intervalo 

referido) 
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prejudicam o sentido  à organização e ao 

tratamento da 

informação. 

 

e oralmente; 

Não insere as obras 

literárias no contexto 

histórico, social e 

cultural a que 

pertencem 

Lê e escreve por 

obrigação e com 

muito esforço 

estipulado no RI. 

Não é autónomo 
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Teste sumativo 
Produção escrita 
Trabalho de pesquisa 
Avaliação formal da leitura 
Avaliação formal da oralidade 
 

 


