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Perfil de aprendizagens específicas  
Disciplina: Inglês (7º, 8.º  e 9.º)                                                                                                        Ano/Ciclo: 3.º  

 

Domínios de avaliação
1
 

Ponderação 
dos domínios 
de avaliação

2
 

Descritores
3
 

Processo de recolha de informação 
(técnica de avaliação | tarefa de avaliação | 

instrumento de recolha de informação)4 

Oralidade (CO+ PO + 
interação)(10%+10%+5%) 

25% 

- Ouve e compreende informação de 
textos de natureza diversa, de caráter 
auditivo e audiovisual, 
progressivamente mais complexa 
identificando o sentido geral e a 
intenção comunicativa. 
- Faz perguntas relevantes e 
comentários pertinentes acerca do 
que ouve. 
- Exprime-se com clareza, correção e 
naturalidade para expressar pontos de 
vista e opiniões e fazer a exposição 
oral de um tema. 
- Adequa o discurso às diferentes 
situações de comunicação. 

Técnica de avaliação: 
testagem/observação/análise 
Tarefas de avaliação: testes; 
apresentações orais individuais e 
em grupo; exposições orais de 
temas. 
Instrumentos de recolha de 
informação: grelhas de 
avaliação; rubricas; listas de 
verificação; escalas de 
classificação.  
 

Compreensão escrita 
(25% + 5% para a leitura 
expressiva) 

30% 

- Identifica palavras e frases / 

enunciados simples em instruções, 
mensagens e textos ilustrados.  

- Identifica palavras-chave e frases 
/ enunciados e infere o sentido 
geral e mensagens e textos simples 
e curtos.  
- Compreende as ideias principais e 
identifica a informação relevante 
explícita em mensagens e textos 
simples e curtos.  
- Localiza e seleciona informação 
num texto.  
- Compreende instruções e 
explicações, respondendo a 
perguntas de interpretação.  
 
- Utiliza diferentes materiais e 
recursos de consulta e de estudo, 
nomeadamente as TIC.  
- Lê expressivamente textos de 
natureza diversificada em voz alta, 
respeitando a intencionalidade, a 

Técnica de avaliação: 
testagem/observação/análise. 
 
Tarefas de avaliação: testes; 
respostas a questionários; 
  
Instrumentos de recolha de 
informação: 
grelhas de avaliação; rubricas; 
listas de verificação; escalas de 
classificação.  
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Domínios de avaliação
1
 

Ponderação 
dos domínios 
de avaliação

2
 

Descritores
3
 

Processo de recolha de informação 
(técnica de avaliação | tarefa de avaliação | 

instrumento de recolha de informação)4 

pontuação e o ritmo, em suportes 
variados.  
 

Produção e interação 
escrita/léxico/gramática 
(20+5+5) 

30% 

- Redige textos em suportes 
diversos, com correção 
morfossintática e ortográfica. 
- Utiliza vocabulário variado e 
adequado ao tema. 
- Articula as ideias, utilizando 
conectores adequados. 
- Planifica e revê os textos.  
 

Técnica de avaliação: 
testagem/análise 
 
Tarefas de avaliação: testes; 
mapa de conceitos; oficinas 
 
Instrumentos de recolha de 
informação: grelhas de 
classificação; rubricas; listas 
de verificação. 

Responsabilidade 10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 

Cumpre sempre o dever de 
pontualidade. 

Técnica: Observação 
Instrumentos de recolha de 
informação:  
Anedotários (registos de 
incidentes críticos) 
Grelhas de observação 
Listas de verificação  
Escalas de classificação 
 
Técnica: Análise 
Instrumentos de recolha de 
informação:  
Análise de conteúdo 
Grelhas de observação 
Listas de verificação  
Escalas de classificação 

Traz diariamente o material 
indispensável à execução das 
atividades escolares.  

Mantém permanentemente registos 
das atividades letivas completos e 
corretos. 

Cumpre sempre o prazo estabelecido 
para a realização das tarefas escolares. 

Adota sempre comportamentos  
exemplares e respeita as regras de  
convivência social. 

Mostra sistematicamente persistência 
em superar as dificuldades e/ou em 
aprofundar as aprendizagens. 

Cooperação 

Cumpre sempre o(a)s papéis/funções 
na aprendizagem cooperativa. 

Contribui sistematicamente com 
saberes, ideias e/ou opiniões. 

Mostra sempre capacidade para ouvir 
o outro. 

Argumenta sempre de forma educada. 

Evidencia permanentemente 
capacidade para ajudar o outro a 
compreender o conteúdo e/ou a 
tarefa. 

Mantém-se constantemente 
concentrado na tarefa a realizar. 

OBSERVAÇÃO: A competência intercultural e estratégica é transversal a todos os domínios. 
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