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Perfil de aprendizagens específicas PORTARIA n.o223-A/2018, de 3 de agosto 

Disciplina:  PLNM                                                                Ciclo: Níveis A1/ A2/B1  

 

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) 

ORALIDADE 30% 

- Compreende os tópicos essenciais de uma sequência 
falada e de uma sequência dialogal quando o débito da fala 
é relativamente lento e claro; 
- Identifica a função das propriedades prosódicas (altura, 
duração, intensidade). 
- Narra vivências, acontecimentos e experiências e formular 
planos, desejos, ambições e projetos;  
- Explica gostos e opiniões;  
- Utiliza com relativa correção um repertório de rotinas e 
de fórmulas frequentes associadas a situações do 
quotidiano; 
- Prossegue um discurso livre de forma inteligível;  
- Descreve lugares, ações e estados físicos e emocionais;  
- Apresenta questões, problemas e conceitos, recorrendo a 
imagens;  
- Aperfeiçoa a fluência através de diálogos encenados e de 
pequenas dramatizações. 

- Troca informação em diálogos relacionados com 
assuntos de ordem geral ou de interesse pessoal;  
- Formula/aceita/recusa/fundamenta uma opinião;  

- Dá e aceita conselhos; faz e aceita propostas;  
- Descreve manifestações artísticas e atividades de 
tempos livres;  
- Dá e pede instruções; reage a instruções. 

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

 

LEITURA 15% 

- Compreende o sentido global, o conteúdo e a 
intencionalidade de textos de linguagem corrente;  
- Reconhece a sequência temporal dos acontecimentos 
em textos narrativos;  

- Identifica as funções dos conectores de causa, de 
consequência, de semelhança, de conclusão e de 
oposição;  
- Recorre eficazmente a dicionários de especialidade;  

- Reconhece itens de referência bibliográfica;  
- Identificar, em provas e trabalhos, os principais verbos 
de instrução (transcrever, indicar, sublinhar, apontar, 
destacar, assinalar, enumerar, justificar...). 

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

 

ESCRITA 15% 

- Escreve textos sobre assuntos conhecidos ou de 
interesse pessoal;  
- Constrói sequências originais de enunciados breves;  
- Responde a questionários sobre temas diversos;  

- Participa em atividades de escrita coletiva. 

Técnica de avaliação: 
testagem/observação/análise 
 
Tarefas de avaliação: testes; redação 
de textos curtos; respostas a 
questionários. 
 
Instrumentos de recolha de 
informação: grelhas de classificação; 
rubricas; listas de verificação. 

GRAMÁTICA 15% 

- Domina aspetos fundamentais da flexão verbal 
(pretérito imperfeito do indicativo, modo imperativo e 
presente do conjuntivo); 

 - Aplica estruturas de coordenação de uso mais 
frequente; 
- Estabelece relações semânticas entre palavras;  
- Agrupa, no texto, palavras da mesma família, do mesmo 
campo lexical e do mesmo campo semântico;  

- Reconhece equivalências e contrastes vocabulares;  
- Reconhece e usa palavras dos campos lexicais: pesos e 
unidades de medida, embalagens, rotina diária, meios 

Técnica de avaliação: 
testagem/observação/análise 
 
Tarefas de avaliação: testes; Exercícios 
interativos. 
 
Instrumentos de recolha de 
informação:  grelhas de classificação; 
rubricas; listas de verificação. 
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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) 

de transporte, tempo, experiências pessoais, tempos 

livres, manifestações artísticas, país. 
 

INTERAÇÃO 
CULTURAL 

10% 

- Estabelece relações entre a cultura de língua materna e 
a da língua estrangeira, compreendendo as diferenças e 
semelhanças;  
- Reconhece a importância das competências 

comunicativas nas competências interculturais. 

Técnica de avaliação: 
observação/análise 
 
Tarefas de avaliação: criação de 
portefólio  
 
 Instrumentos de recolha de 
informação: rubricas; listas de 
verificação. 

Responsabilidade 10% 

Cumpre sempre o dever de pontualidade. 

 
Técnica de avaliação: 
observação/análise 
 
Instrumentos de recolha de 
informação:  
anedotários (registos de incidentes 
críticos); 
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 5% 

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. 
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