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Perfil de aprendizagens específicas  
Disciplina: Inglês                                                                                                Ano/Ciclo:3º e 4º anos/ 1º ciclo  

 

Domínios de avaliação 

Ponderação 
dos 

domínios de 
avaliação 

Descritores 

Processo de recolha de 
informação 

(técnica de avaliação | tarefa de 
avaliação | instrumento de 

recolha de informação) 

 
 
 
 
 
Compreensão Oral 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 

Compreende com muita facilidade 
palavras e expressões muito simples, 
comunicadas de forma clara e pausada. 

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.  
 

Identifica sempre sons e entoações 
diferentes na língua inglesa por 
comparação com a língua materna com 
muita facilidade. 

 Identifica ritmos e rimas, lengalengas e 
canções em gravações áudio e 
audiovisuais, com muita facilidade. 

Reconhece muito bem o alfabeto em 
inglês. 

Acompanha a sequência de histórias 
conhecidas, muito simples e curtas, com 
apoio visual/audiovisual, com muita 
facilidade. 

Expressão Oral 25% 

Faz perguntas e dá respostas sobre 
aspectos pessoais com muita facilidade. 

Comunica com muita facilidade 
informação pessoal elementar. 

Expressa-se com muita facilidade 
utilizando vocabulário limitado em 
situações previamente organizadas. 

Canta, reproduz lengalengas e participa 
em actividades dramáticas, com muita 
facilidade. 

Lê e reproduz histórias com muita 
facilidade. 

Interage sempre com o professor 
utilizando expressões/ frases muito 
simples, tais como formas de 
cumprimentar, despedir-se, agradecer, 
responder sobre a identificação pessoal 
e preferências pessoais. 

Compreensão escrita 
 

20% 

Identifica com muita facilidade 
vocabulário familiar, acompanhado por 
imagens. 

Técnica de avaliação: 
testagem/observação/análise. 
 
Tarefas de avaliação: testes; 
respostas a questionários; 
  
Instrumentos de recolha de 
informação: 

 Compreende sempre pequenas frases 
com vocabulário conhecido. 

Conhece muito bem o alfabeto inglês. 

-Faz exercício de leitura (silenciosa e 
em voz alta) acompanhadas de imagens 
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Domínios de avaliação 

Ponderação 
dos 

domínios de 
avaliação 

Descritores 

Processo de recolha de 
informação 

(técnica de avaliação | tarefa de 
avaliação | instrumento de 

recolha de informação) 

para assimilar combinações de sons e 
de letras mais frequentes, com muita 
facilidade. 

grelhas de avaliação; rubricas; 
listas de verificação; escalas de 
classificação.  
 Desenvolve com muita facilidade a 

numeracia em língua inglesa, 
realizando actividades interdisciplinares 
com a matemática. 

Produção escrita 
 

10% 

Preenche um formulário muito simples 
com informação pessoal (online ou em 
formato papel) com muita facilidade. 

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. 

Responde a um email, chat ou 
mensagem de forma muito simples, 
com muita facilidade. 

Ordena com muita facilidade letras 
para escrever palavras e legendar 
imagens. 

Ordena com muita facilidade palavras 
para escrever frases. 

Preenche com muita facilidade espaços 
em frases simples com palavras dadas. 

 Copia e escreve com muita facilidade 
palavras aprendidas. 

Escreve com muita facilidade números 
aprendidos. 

Responsabilidade 

 
 
 
 
 
 

7,5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

7,5% 

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

Contribui sistematicamente com 
saberes, ideias e/ou opiniões. 
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Domínios de avaliação 

Ponderação 
dos 

domínios de 
avaliação 

Descritores 

Processo de recolha de 
informação 

(técnica de avaliação | tarefa de 
avaliação | instrumento de 

recolha de informação) 

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. 
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