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Perfil de aprendizagens específicas  
Disciplina: Português                                                                                                        Ano/Ciclo: 4.º ano/1.º 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) 

Oralidade 15% 

Seleciona muito facilmente informação 
relevante em função dos objetivos de 
escuta e regista-a; 

 
Técnica: Testagem 
Instrumentos de recolha de in-
formação: 
Ficha de avaliação 
Questão aula 
 
 
Técnica: Análise 
Instrumentos de recolha de in-
formação: 
Apresentação oral 
 
 
 

Distingue claramente entre factos e 
opiniões, informação implícita e explícita, 
essencial e acessório, denotação e 
conotação; 

Planeia, produz e avalia corretamente 
discursos orais, com vocabulário variado e 
frases complexas. 

Leitura 20% 

Lê, fluentemente e de forma segura, textos 
com características narrativas e descritivas; 

Identifica e explicita com facilidade o tema 
ou o assunto do texto e exprime uma 
opinião crítica acerca de aspetos do mesmo. 

Escrita 
 

20% 

Escreve facilmente textos, utilizando 
processos de planificação, textualização e 
revisão de textos; 

Exprime com clareza opiniões e 
fundamenta-as. 

Educação Literária 
 

15% 

Ouve ler textos literários e expressa reações 
de leitura de modo criativo; 

Lê integralmente narrativas, poemas e 
textos dramáticos, manifestando ideias, 
sentimentos e pontos de vista. 

Gramática 
 

15% 
Desenvolve plenamente a sua consciência 
linguística consolidando a capacidade de 
reflexão sobre o domínio das regras. 

Responsabilidade 5% 

Cumpre sempre o dever de pontualidade. 
 
 
Técnica: Observação 
Instrumentos de recolha de in-
formação:  
Grelhas de observação 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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) 

Cooperação 10% 

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. 

 

 

 

Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico, em 16 de novembro de 2022 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

_______________________________ 

(Maria José Correia) 
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