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1- Perfil do Aluno 

 

À saída do 1º Ciclo do Ensino Básico o aluno deverá ser capaz de: 

• Utilizar os saberes para compreender a realidade. 

• Compreender textos orais e escritos assimilando as ideias principais. 

• Usar corretamente o Português na comunicação e na estruturação do pensamento 

para se expressar oralmente e por escrito. 

• Relacionar os conhecimentos adquiridos com o seu quotidiano. 

• Ter métodos de trabalho e de estudo. 

• Pesquisar e organizar a informação. 

• Adotar estratégias adequadas à resolução de problemas. 

• Manifestar autonomia. 

• Cooperar com os outros em tarefas e projetos. 

• Apresentar uma relação harmoniosa do corpo com o espaço numa perspetiva de saúde e 

qualidade de vida. 

• Manifestar atitudes de tolerância e respeito para com os outros, valorizando o sentido de 

justiça. 

• Reconhecer a necessidade de cumprir regras em contexto. 

• Reconhecer e aceitar as diferenças culturais. 

• Manifestar uma postura reflexiva, crítica, construtiva e de auto-regulação. 

• Demonstrar respeito e atitudes de cooperação na conservação do ambiente e dos 

espaços. 

• Ser organizado nas atividades e nos materiais. 

• Compreender, interpretar e aplicar os conhecimentos adquiridos em novas situações. 

• Aplicar os conhecimentos específicos de cada área curricular. 
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2- Elementos de Avaliação 

 

 
 1) O Inglês refere-se ao 3º e 4º ano de escolaridade 

 2) O Apoio ao Estudo, a Oferta Complementar de Escola e a EMRC, não são consideradas para efeitos de 
progressão/retenção e conclusão de ciclo

OBJETO DE 

AVALIAÇÃO 
COMPONENTES DO CURRÍCULO INSTRUMENTOS 

Á
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-Fichas de Trabalho; 

-Trabalhos Práticos Individuais e/ou 

Grupo/Pares; 

- Trabalhos de Projeto; 

-Apresentações Orais; 

-Grelhas de Registo de Observação; 

-Fichas de Avaliação (Diagnósticas, 

Formativas e Sumativas) 

 

Matemática 

Estudo do Meio 

Inglês 1) 

Expressões 
Artísticas e Físico-

Motoras 

Apoio ao Estudo 2) 

Oferta 
Complementar 2) 

EMRC 2) 
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3- Distribuição de percentagens pelas Áreas Curriculares 

 

 

 

A Ponderação atribuída a cada domínio de conteúdo, nas diferentes áreas:  

 

Os pesos indicados para cada domínio de conteúdo têm em conta a dimensão/especificidade das 

unidades de trabalho, bem como os pesos geralmente atribuídos a estes domínios em provas de 

avaliação externa. Uma vez que a avaliação é contínua e a abordagem de todos os domínios só 

se conclui no final de um ano, em cada período esta ponderação poderá variar e deve ser 

adaptada às necessidades de cada turma, para o trabalho de projeto e progressão dos conteúdos 

a trabalhar (tendo em conta a avaliação de diagnóstico e formativa). 
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Português 
 

Conhecimentos e Capacidades Pesos 

 

 
Domínios 

Oralidade 15%  
 

75% 
Leitura  20% 

Escrita 20% 

Gramática 10% 

Educação Literária 10% 

 

 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS - PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA - Nível: A1 

DOMÍNIOS    

O
ra

lid
ad

e
 

Compreensão Produção Interação 

-Reconhece palavras e 
expressões de uso 
corrente relativas ao 
contexto em que se 
encontra inserido, quando 
lhe falam de modo claro e 
pausado;  
-Identifica tópicos de 
mensagens breves 
produzidas pausadamente;  
-Retém linhas temáticas 
centrais de breves textos 
expositivos em registo 
áudio/vídeo; 

-Explicita unidades de conteúdo de 
uso corrente ouvidas ou lidas;  
 
-Adequa o ritmo e a entoação aos 
diferentes tipos de frases: declarativa, 
exclamativa, interrogativa e 
imperativa; 

-Faz perguntas 
- Formula respostas breves a 
questões orais.  
 
-Formula/aceita/recusa um 
convite. 
 
-Pede/oferece/aceita/recusa 
ajuda. 

Le
it

u
ra

  

-Identifica elementos icónicos, textuais e paratextuais (títulos, disposição do texto, parágrafos); 
 -Identifica palavras-chave e infere o seu significado. 
-Extrai informação de textos adequados ao contexto, com vocabulário de uso corrente. 
-Atribui significados a palavras e expressões a partir do contexto. 
 -Reconhece analogias temáticas em excertos adequados ao contexto específico de aprendizagem. 
 -Identifica a função dos conectores de adição e de ordenação. 
-Recorre eficazmente a dicionários elementares da língua portuguesa. 
-constrói esquemas a partir de textos breves. 
-Compreende vocabulário científico de uso corrente. 
 -Identifica a função dos principais verbos de instrução em provas e trabalhos (transcrever, indicar, 
sublinhar, apontar, destacar, assinalar, enumerar…). 
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Competências Transversais (comuns a todas as áreas) 

 Pesos 

 
Atitudes 

 e  
Valores 

 

. Responsabilidade e 
integridade 
 
.Excelência e 
exigência 
 
.Curiosidade, 
reflexão e inovação 
 
.Cidadania e 
participação 

 

Empenho, Participação e interesse 
 

5% 

 
 

25% 

Autonomia e iniciativa 
 

5% 

Responsabilidade 5% 

Organização  
 

5% 

Cumprimento de regras (individuais e sociais) * 
5% 

Compreensão e expressão em Língua Portuguesa 
Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
 Estas competências são transversais sendo as mesmas avaliadas dentro de cada área curricular  

*Assiduidade, pontualidade, atenção, concentração, atitudes de respeito, cooperação e entreajuda. 

 

Conhecimentos e Capacidades 75% 

Competências Transversais 25% 

Total 100% 

 
 
 

Es
cr

it
a 

-Escreve textos adequados ao contexto específico de aprendizagem.  
-Planifica, através da escrita, textos com informação relacionada com o universo escolar.  
-Aplica as regras básicas de acentuação. 
- Domina o alfabeto, a pontuação e a paragrafação. 
 -Constrói frases utilizando termos-chave recém-adquiridos.  
-Reescreve encadeamentos frásicos a partir de modelos dados. 

G
ra

m
át

ic
a 

-Utiliza e reconhece: nome; determinante; artigo; adjetivo qualificativo; pronomes pessoais (formas 
tónicas e átonas); pronomes interrogativos; determinantes e pronomes demonstrativos e possessivos; 
quantificadores; numerais; advérbios e locuções adverbiais de uso frequente.  
-Domina aspetos fundamentais da flexão verbal (presente, pretérito perfeito e futuro do modo 
indicativo) e referências temporais como os indicadores de frequência. 
-Reconhece e estrutura unidades sintáticas.  
-Reconhece frases simples.  
-Compreende e aplica concordâncias básicas.  
-Constrói, de modo intencional, frases afirmativas e negativas.  
-Reconhece e usa palavras dos campos lexicais seguintes: dados pessoais, profissões, países / cidades, 
família, casa, estados físicos e psicológicos, saúde, corpo humano, refeições, cidade, escola, serviços, 
bancos, correios, organismos públicos, compras, vestuário e calçado. 

In
te

ra
çã

o
 c

u
lt

u
ra

l 

-Integra no seu discurso elementos constitutivos da própria cultura, de diversas culturas em presença e 
da cultura da língua de escolarização.  
-Entende, de modo genérico, a perspetiva da sua cultura e da cultura portuguesa. 
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PERFIL DE DESEMPENHO - PORTUGUÊS 

Suficiente Bom Muito Bom 
- Compreende as informações principais de 
discursos orais. 
- Lê diferentes tipos de frases e/ou textos. 
-Interage oralmente com pronúncia e 
entoação minimamente adequadas. 
-Compreende as informações principais do 
discurso escrito. 
-Conhece e compreende as principais 
formas de organização do léxico e 
estruturas gramaticais abordadas. 
-Produz frases e/ou textos escritos 
utilizando vocabulário minimamente 
diversificado. 
 

-Compreende a maioria das 
informações de discursos orais. 
-Lê com alguma correção diferentes 
tipos de frases e/ou textos. 
-Interage oralmente com pronúncia e 
entoação adequadas. 
- Compreende a maioria das 
informações do discurso escrito. 
-Conhece e compreende a maioria das 
formas de organização do léxico e 
estruturas gramaticais abordadas. 
-Produz frases e/ou textos escritos 
utilizando vocabulário diversificado. 
 

-Compreende a totalidade das 
informações de discursos orais. 
-Lê com bastante correção 
diferentes tipos de frases e/ou 
textos. 
-Interage oralmente com 
pronúncia e entoação muito 
adequadas. 
-Compreende a totalidade das 
informações do discurso escrito. 
-Conhece e compreende a 
totalidade das formas de 
organização do léxico e 
estruturas gramaticais 
abordadas. 
-Produz frases e/ou textos 
escritos utilizando vocabulário 
bastante diversificado. 

Competências Transversais (CELP – TIC – AV) 
- Compreende, satisfatoriamente questões, 
textos e exposições orais 
 - Expressa-se, algumas vezes, de forma 
correcta. 
- Utiliza as TIC com alguma eficácia, tendo 
em conta a sua faixa etária. 
-Manifesta alguma responsabilidade, 
organização, participação, cumprimento de 
regras, sociabilidade e autonomia. 

- Compreende quase sempre questões, 
textos e exposições orais 
- Expressa-se quase sempre 
corretamente. 
- Utiliza quase sempre as TIC de 
maneira eficaz, tendo em conta a sua 
faixa etária. 
-Manifesta responsabilidade, 
organização, participação, 
cumprimento de regras, sociabilidade 
e autonomia. 

- Compreende sempre questões, 
textos e exposições orais  
-Expressa-se sempre 
corretamente. 
- Utiliza sempre as TIC de maneira 
eficaz, tendo em conta a sua faixa 
etária. 
-Manifesta muita 
responsabilidade, organização, 
participação, cumprimento de 
regras, sociabilidade e 
autonomia. 

 
 

Matemática 
 

Conhecimentos e Capacidades Pesos 

Domínios 

Números e Operações 
30% 

 

75% 

Geometria e Medida 
25% 

Organização e Tratamento de dados 
20% 

Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a utilização de materiais diversificados e tecnologia, os 
alunos, de forma transversal, devem resolver tarefas que requeiram a resolução de problemas, o raciocínio e a 
comunicação matemáticos, em todos os domínios. 
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Competências Transversais (comuns a todas as áreas) 

 Pesos 

 
Atitudes 

 e  
Valores 

 

. Responsabilidade e 
integridade 
 
.Excelência e 
exigência 
 
.Curiosidade, 
reflexão e inovação 
 
.Cidadania e 
participação 

 

Empenho, Participação e interesse 
 

5% 

 
 

25% 

Autonomia e iniciativa 
 

5% 

Responsabilidade 5% 

Organização  
 

5% 

Cumprimento de regras ( individuais e sociais)* 
5% 

Compreensão e expressão em Língua Portuguesa 
Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
 Estas competências são transversais sendo as mesmas avaliadas dentro de cada área curricular  

*Assiduidade, pontualidade, atenção, concentração, atitudes de respeito, cooperação e entreajuda. 

 
 

Conhecimentos e Capacidades 75% 

Competências Transversais 25% 

Total 100% 

 
 

PERFIL DE DESEMPENHO -  MATEMÁTICA 

Suficiente Bom Muito Bom 
- Conhece e compreende os principais 
conceitos e procedimentos. 
-Resolve problemas simples 
- Desenvolve as principais competências de 
comunicação e expressão. 
-Conhece o vocabulário específico da 
disciplina.  
 

- Conhece e compreende a maioria dos 
conceitos e procedimentos. 
-Resolve diferentes tipos problemas. 
-Desenvolve a maioria das 
competências de comunicação e 
expressão. 
-Utiliza com alguma fluência o 
vocabulário específico da disciplina.  
 

- Domina a totalidade dos 
conceitos e procedimentos. 
- Resolve diferentes tipos 
problemas utilizando várias 
formas de raciocínio/estratégias. 
-Revela a totalidade das 
competências de comunicação e 
expressão. 
- Utiliza fluentemente e com rigor 
o vocabulário específico da 
disciplina.  

Competências Transversais (CELP – TIC – AV) 
- Compreende, satisfatoriamente questões, 
textos e exposições orais. 
 - Expressa-se, algumas vezes, de forma 
correta. 
- Utiliza as TIC com alguma eficácia, tendo 
em conta a sua faixa etária. 
-Manifesta alguma responsabilidade, 
organização, participação, cumprimento de 
regras, sociabilidade e autonomia. 

- Compreende quase sempre questões, 
textos e exposições orais. 
- Expressa-se, quase sempre, 
corretamente. 
- Utiliza quase sempre as TIC de 
maneira eficaz, tendo em conta a sua 
faixa etária. 
-Manifesta responsabilidade, 
organização, participação, 
cumprimento de regras, sociabilidade 
e autonomia. 

- Compreende sempre questões, 
textos e exposições orais. 
-Expressa-se, sempre 
corretamente. 
- Utiliza sempre o TIC de maneira 
eficaz, tendo em conta a sua faixa 
etária. 
-Manifesta muita 
responsabilidade, organização, 
participação, cumprimento de 
regras, sociabilidade e 
autonomia. 
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Competências Transversais (comuns a todas as áreas) 

 Pesos 

 
Atitudes 

 e  
Valores 

 

. Responsabilidade e 
integridade 
 
.Excelência e 
exigência 
 
.Curiosidade, 
reflexão e inovação 
 
.Cidadania e 
participação 

 

Empenho, Participação e interesse 
 

5% 

 
 

25% 

Autonomia e iniciativa 
 

5% 

Responsabilidade 5% 

Organização  
 

5% 

Cumprimento de regras individuais e sociais) * 
5% 

Compreensão e expressão em Língua Portuguesa 
Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
 Estas competências são transversais sendo as mesmas avaliadas dentro de cada área curricular  

*Assiduidade, pontualidade, atenção, concentração, atitudes de respeito, cooperação e entreajuda. 

 
 

Conhecimentos e Capacidades 75% 

Competências Transversais 25% 

Total 100% 

 
 

PERFIL DE DESEMPENHO - ESTUDO DO MEIO 

Suficiente Bom Muito Bom 
- Adquire conhecimentos e relaciona-os. 
- Assume, algumas vezes, atitudes e valores 
que defendam a implementação de 
medidas que visem a promoção de uma 
vida saudável e de um ambiente 
sustentável. 
- Utiliza, alguns processos científicos simples 
do conhecimento da realidade, assumindo 
uma atitude de investigação e 
experimentação. 
- Identifica, por vezes, elementos naturais, 
sociais e tecnológicos, analógicos e digitais 

- Adquire facilmente conhecimentos e 
relaciona-os. 
- Assume, quase sempre, atitudes e 
valores que defendam a 
implementação de medidas que visem 
a promoção de uma vida saudável e de 
um ambiente sustentável. 
- Utiliza, quase sempre, processos 
científicos simples do conhecimento 
da realidade, assumindo uma atitude 
de permanente investigação e 
experimentação. 

- Adquire e aplica com bastante 
facilidade conhecimentos e 
relaciona-os. 
- Assume, sempre, atitudes e 
valores que defendam a 
implementação de medidas que 
visem a promoção de uma vida 
saudável e de um ambiente 
sustentável.  
- Utiliza, sempre, processos 
científicos simples do 
conhecimento da realidade, 

Estudo do Meio 

 Conhecimentos e Capacidades Pesos 

Domínios 

 
Sociedade 

 

À descoberta de si mesmo 20% 

 
 

75% 

À descoberta dos outros e das 
Instituições 

10% 

Natureza À descoberta do ambiente natural 10% 

Tecnologia À descoberta dos materiais e dos 
objetos  

10% 

 
Sociedade, 
Natureza e 
Tecnologia 

À descoberta das inter-relações 
entre os espaços  

10% 

À descoberta das inter-relações 
entre a natureza, a sociedade e a 
tecnologia 

15% 
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do meio envolvente e suas inter-relações. 
 

- Identifica, quase sempre, elementos 
naturais, sociais e tecnológicos, 
analógicos e digitais do meio 
envolvente e suas inter-relações. 
 

assumindo uma atitude de 
permanente investigação e 
experimentação. 
- Identifica, sempre, elementos 
naturais, sociais e tecnológicos, 
analógicos e digitais do meio 
envolvente e suas inter-
relações. 
 

Competências Transversais (CELP – TIC – AV) 
- Compreende, satisfatoriamente, questões, 
textos e exposições orais. 
- Expressa-se, algumas vezes, de forma 
correta. 
- Utiliza as TIC, com alguma eficácia, tendo 
em conta a sua faixa etária. 
-Manifesta alguma responsabilidade, 
organização, participação, cumprimento de 
regras, sociabilidade e autonomia. 

-Compreende, quase sempre, 
questões, textos e exposições orais. 
- Expressa-se, quase sempre, 
corretamente. 
- Utiliza, quase sempre, as TIC de 
maneira eficaz, tendo em conta a sua 
faixa etária. 
-Manifesta responsabilidade, 
organização, participação, 
cumprimento de regras, sociabilidade 
e autonomia. 

- Compreende, sempre, 
questões, textos e exposições 
orais. 
-Expressa-se, sempre, 
corretamente. 
- Utiliza, sempre, as TIC de 
maneira eficaz, tendo em conta 
a sua faixa etária. 
-Manifesta muita 
responsabilidade, organização, 
participação, cumprimento de 
regras, sociabilidade e 
autonomia. 

 
 
 

Educação Artística  

Conhecimentos e Capacidades Pesos 

 

Domínios 

Apropriação e Reflexão 30% 

 
75% Interpretação e Comunicação 25% 

Experimentação e Criação 20% 

 

Competências Transversais (comuns a todas as áreas) 

 Pesos 

 
Atitudes 

 e  
Valores 

 

. Responsabilidade e 
integridade 
 
.Excelência e 
exigência 
 
.Curiosidade, 
reflexão e inovação 
 
.Cidadania e 
participação 

 

Empenho, Participação e interesse 
 

5% 

 
 

25% 

Autonomia e iniciativa 
 

5% 

Responsabilidade 5% 

Organização  
 

5% 

Cumprimento de regras (individuais e sociais)* 
5% 

Compreensão e expressão em Língua Portuguesa 
Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
 Estas competências são transversais sendo as mesmas avaliadas dentro de cada área curricular  

*Assiduidade, pontualidade, atenção, concentração, atitudes de respeito, cooperação e entreajuda. 
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Conhecimentos e Capacidades 75% 

Competências Transversais 25% 

Total 100% 

 
 

PERFIL DE DESEMPENHO – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

Suficiente Bom Muito Bom 
- Conhece e compreende os principais 
conceitos na área das Expressões Artísticas. 
-Concretiza com algum rigor e criatividade 
ações e atividades ao nível das diferentes 
vertentes práticas. 
-Desenvolve as principais competências de 
comunicação e expressão nas diferentes 
áreas. 
 

-Conhece e compreende a maioria 
dos conceitos na área das Expressões 
Artísticas. 
-Concretiza com rigor e criatividade 
ações e atividades ao nível das 
diferentes vertentes práticas. 
-Desenvolve a maioria das 
competências de comunicação e 
expressão nas diferentes áreas. 
 

Conhece e compreende a 
totalidade dos conceitos na área 
das Expressões Artísticas. 
-Concretiza com bastante rigor e 
criatividade ações e atividades ao 
nível das diferentes vertentes 
práticas. 
-Desenvolve a totalidade das 
competências de comunicação e 
expressão nas diferentes áreas. 

Competências Transversais (CELP – TIC – AV) 
- Compreende, satisfatoriamente questões, 
textos e exposições orais. 
 - Expressa-se, algumas vezes, de forma 
correta. 
- Utiliza as TIC com alguma eficácia, tendo 
em conta a sua faixa etária. 
-Manifesta alguma responsabilidade, 
organização, participação, cumprimento de 
regras, sociabilidade e autonomia. 

-Compreende quase sempre 
questões, textos e exposições orais. 
- Expressa-se quase sempre 
corretamente. 
- Utiliza quase sempre as TIC de 
maneira eficaz, tendo em conta a sua 
faixa etária. 
-Manifesta responsabilidade, 
organização, participação, 
cumprimento de regras, sociabilidade 
e autonomia. 

- Compreende sempre questões, 
textos e exposições orais.  
-Expressa-se sempre 
corretamente. 
- Utiliza sempre as TIC de 
maneira eficaz, tendo em conta a 
sua faixa etária. 
-Manifesta muita 
responsabilidade, organização, 
participação, cumprimento de 
regras, sociabilidade e 
autonomia. 

 
 
 
 

Educação Física      
Conhecimentos e Capacidades Pesos 

 
 

Domínios 

Deslocamentos e equilíbrios 
 

30% 
 

 
 

75% Ações motoras com aparelhos 
portáteis 
 

20% 
 

Participação em jogos 
 

25% 
 

 
 

Competências Transversais (comuns a todas as áreas) 

 Pesos 

 
Atitudes 

 e  
Valores 

 

. Responsabilidade e 
integridade 
 
.Excelência e 
exigência 
 

Empenho, Participação e interesse 
 

5% 
 

 
25% 

Autonomia e iniciativa 
 

5% 

Responsabilidade 5% 
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.Curiosidade, 
reflexão e inovação 
 
.Cidadania e 
participação 

 

Organização  
 

5% 

Cumprimento de regras (individuais e sociais) * 
5% 

Compreensão e expressão em Língua Portuguesa 
Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
 Estas competências são transversais sendo as mesmas avaliadas dentro de cada área curricular  

*Assiduidade, pontualidade, atenção, concentração, atitudes de respeito, cooperação e entreajuda. 

 

Conhecimentos e Capacidades 75% 

Competências Transversais 25% 

Total 100% 

 

PERFIL DE DESEMPENHO - EDUCAÇÃO FÍSICA 

Suficiente Bom Muito Bom 
-Tem alguma consciência do seu corpo 
(esquema corporal e lateralidade); 
- Coopera satisfatoriamente em 
situações de jogo, seguindo orientações 
ou regras; 
 - Domina alguns movimentos que 
implicam deslocamentos e equilíbrios 
como: trepar, correr, saltitar, deslizar, 
rodopiar, saltar a pés juntos ou num só 
pé, saltar sobre obstáculos, baloiçar, 
rastejar e rolar;  
- Controla alguns movimentos de perícia 
e manipulação como: lançar, receber, 
pontapear, lançar em precisão, 
transportar, driblar e agarrar; 
- Participa em sequências de 
habilidades/coreografias e em situações 
de jogo, explorando espaços, ritmos, 
músicas e relações interpessoais; 
-Conhece e aplica, algumas vezes as 
regras de preservação dos recursos 
materiais e do ambiente; 
 

-Tem consciência do seu corpo 
(esquema corporal e lateralidade); 
 - Coopera na maioria das vezes em 
situações de jogo, seguindo 
orientações ou regras; 
- Domina a maioria dos movimentos 
que implicam deslocamentos e 
equilíbrios como: trepar, correr, 
saltitar, deslizar, rodopiar, saltar a pés 
juntos ou num só pé, saltar sobre 
obstáculos, baloiçar, rastejar e rolar;  
- Controla a maioria dos movimentos 
de perícia e manipulação como: lançar, 
receber, pontapear, lançar em 
precisão, transportar, driblar e agarrar; 
- Participa na maioria das sequências 
de habilidades/coreografias e em 
situações de jogo, explorando espaços, 
ritmos, músicas e relações 
interpessoais; 
-Conhece e aplica, na maioria das 
vezes as regras de preservação dos 
recursos materiais e do ambiente; 
 

-Tem total consciência do seu 
corpo (esquema corporal e 
lateralidade); 
 - Coopera totalmente em 
situações de jogo, seguindo 
orientações ou regras; 
 - Domina todos os movimentos 
que implicam deslocamentos e 
equilíbrios como: trepar, correr, 
saltitar, deslizar, rodopiar, saltar a 
pés juntos ou num só pé, saltar 
sobre obstáculos, baloiçar, rastejar 
e rolar;  
- Controla todos os movimentos de 
perícia e manipulação como: 
lançar, receber, pontapear, lançar 
em precisão, transportar, driblar e 
agarrar; 
- Participa em todas as sequências 
de habilidades/coreografias e em 
situações de jogo, explorando 
espaços, ritmos, músicas e relações 
interpessoais; 
-Conhece e aplica, sempre as 
regras de preservação dos recursos 
materiais e do ambiente; 

Competências Transversais (CELP – TIC – AV) 
- Compreende, satisfatoriamente 
questões, textos e exposições orais. 
 - Expressa-se, algumas vezes, de forma 
correta. 
- Utiliza as TIC com alguma eficácia, 
tendo em conta a sua faixa etária. 
-Manifesta alguma responsabilidade, 
organização, participação, cumprimento 
de regras, sociabilidade e autonomia. 

- Compreende quase sempre questões, 
textos e exposições orais. 
- Expressa-se quase sempre 
corretamente. 
- Utiliza quase sempre as TIC de 
maneira eficaz, tendo em conta a sua 
faixa etária. 
-Manifesta responsabilidade, 
organização, participação, 
cumprimento de regras, sociabilidade 
e autonomia. 

- Compreende sempre questões, 
textos e exposições orais.  
-Expressa-se sempre corretamente. 
- Utiliza sempre as TIC de maneira 
eficaz, tendo em conta a sua faixa 
etária. 
-Manifesta muita responsabilidade, 
organização, participação, 
cumprimento de regras, 
sociabilidade e autonomia. 
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Competências Transversais (comuns a todas as áreas) 

 Pesos 

 
Atitudes 

 e  
Valores 

 

. Responsabilidade e 
integridade 
 
.Excelência e 
exigência 
 
.Curiosidade, 
reflexão e inovação 
 
.Cidadania e 
participação 

Empenho, Participação e interesse 
 

5% 

 
 

25% 

Autonomia e iniciativa 
 

5% 

Responsabilidade 5% 

Organização  
 

5% 

Cumprimento de regras (individuais e sociais) * 
5% 

Compreensão e expressão em Língua Portuguesa 
Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
 Estas competências são transversais sendo as mesmas avaliadas dentro de cada área curricular  

*Assiduidade, pontualidade, atenção, concentração, atitudes de respeito, cooperação e entreajuda. 

 

PERFIL DE DESEMPENHO - APOIO AO ESTUDO 

Suficiente Bom Muito Bom 
- Procura, ocasionalmente, ajuda para 
superar dificuldades. 
- Adquire e aplica algumas estratégias 
de estudo. 
- Realiza algumas atividades de forma 
autónoma.  

- Procura, com alguma frequência, ajuda 
para superar dificuldades. 
- Adquire e aplica, com regularidade, 
estratégias de estudo. 
- Realiza grande parte das atividades de 
forma autónoma. 

- Procura, sempre, ajuda para 
superar dificuldades. 
- Adquire e aplica, sempre, 
estratégias de estudo. 
- Realiza todas as atividades de 
forma autónoma. 

Competências Transversais (CELP – TIC – AV) 
- Compreende, satisfatoriamente 
questões, textos e exposições orais. 
 - Expressa-se, algumas vezes, de 
forma correta. 
- Utiliza as TIC com alguma eficácia, 
tendo em conta a sua faixa etária. 
-Manifesta alguma responsabilidade, 
organização, participação, 
cumprimento de regras, sociabilidade 
e autonomia. 

-Compreende quase sempre questões, 
textos e exposições orais. 
- Expressa-se quase sempre corretamente. 
- Utiliza quase sempre as TIC de maneira 
eficaz, tendo em conta a sua faixa etária. 
-Manifesta responsabilidade, organização, 
participação, cumprimento de regras, 
sociabilidade e autonomia. 

- Compreende sempre questões, 
textos e exposições orais.  
-Expressa-se sempre 
corretamente. 
- Utiliza sempre as TIC de maneira 
eficaz, tendo em conta a sua faixa 
etária. 
-Manifesta muita 
responsabilidade, organização, 
participação, cumprimento de 
regras, sociabilidade e 
autonomia. 

Apoio ao Estudo 

Conhecimentos e Capacidades Pesos 

 
 

Domínios 

Pesquisa de informação 
25% 

 
 
 
 
 

75% 
Seleção de informação 

 
25% 

 

Tratamento de informação 
 

25% 
 

Conhecimentos e Capacidades 75% 

Competências Transversais 25% 

Total 100% 
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INGLÊS (3º ano) 

Conhecimentos e Capacidades Pesos 

Domínios 

Domínio intercultural (Intercultural Domain) *  
 
 
 

75% 

Léxico e gramática (Lexis and grammar) 10% 

 
Oralidade 

Compreensão Oral (Listening) (20%)  
40% Produção Oral (spoken production) 

(10%) 

Interação Oral (Spoken interaction) 
(10%) 

Leitura (reading) 15% 

Escrita (writing) 10% 

 

INGLÊS (4º ano) 

Conhecimentos e Capacidades Pesos 

Domínios 

Domínio intercultural (Intercultural Domain) *  
 
 

75% 

Léxico e gramática (Lexis and grammar) 10% 

 
Oralidade 

Compreensão Oral (Listening) (15%)  
35% Produção Oral (spoken production) 

(10%) 

Interação Oral (Spoken interaction) 
(10%) 

Leitura (reading) 15% 

Escrita (writing) 15% 

  

Competências Transversais (comuns a todas as áreas) 

 Pesos 

 
Atitudes 

 e  
Valores 

 

. Responsabilidade e 
integridade 
 
.Excelência e 
exigência 
 
.Curiosidade, 
reflexão e inovação 
 
.Cidadania e 
participação 

 

Empenho, Participação e interesse 
 

5% 

 
 

25% 

Autonomia e iniciativa 
 

5% 

Responsabilidade 5% 

Organização  
 

5% 

Cumprimento de regras (individuais e sociais)* 
5% 

Compreensão e expressão em Língua Portuguesa 
Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
 Estas competências são transversais sendo as mesmas avaliadas dentro de cada área curricular  

*Assiduidade, pontualidade, atenção, concentração, atitudes de respeito, cooperação e entreajuda. 

 
 

Conhecimentos e Capacidades 75% 

Competências Transversais 25% 

Total 100% 
 
 

PERFIL DE DESEMPENHO - INGLÊS –  3º e 4º anos 

Suficiente Bom Muito Bom 
- Compreende as informações principais de 
discursos orais. 
- Lê, com ajuda, pequenas frases e/ou 

-Compreende a maioria das 
informações de discursos orais. 
-Lê com alguma correção pequenas 

-Compreende a totalidade 
das informações de 
discursos orais. 
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textos. 
-Interage oralmente, com ajuda, em diálogo 
horizontal e vertical. 
-Compreende, com ajuda as principais 
ideias de um pequeno texto. 
-Conhece, com ajuda, formas gramaticais 
intrínsecas para produzir um diálogo e 
compreender um pequeno texto. 
-Produz, com ajuda pequenas frases e/ou 
textos escritos utilizando o vocabulário 
aprendido. 
 

frases e/ou textos. 
-Interage oralmente em diálogo 
horizontal e vertical 
- Compreende algumas das principais 
ideias de um pequeno texto. 
-Conhece algumas formas gramaticais 
intrínsecas para produzir um diálogo e 
compreender um pequeno texto. 
-Produz pequenas frases e/ou textos 
escritos utilizando o vocabulário 
aprendido. 
 
 

-Lê com bastante correção 
pequenas frases e/ou 
textos. 
-Interage oralmente com 
pronúncia e entoação em 
diálogo horizontal e 
vertical. 
-Compreende as principais 
ideias de um pequeno 
texto. 
-Conhece as formas 
gramaticais intrínsecas 
para produzir um diálogo 
e compreender um 
pequeno texto. 
-Produz, com correção 
pequenas frases e/ou 
textos escritos utilizando 
vocabulário diversificado. 

Competências Transversais (CELI – TIC – AV) 
- Compreende, satisfatoriamente questões, 
textos e exposições orais 
 - Expressa-se, algumas vezes, de forma 
correta. 
- Utiliza as TIC com alguma eficácia, tendo 
em conta a sua faixa etária. 
-Manifesta alguma responsabilidade, 
organização, participação, cumprimento de 
regras, sociabilidade e autonomia. 

- Compreende quase sempre questões, 
textos e exposições orais 
- Expressa-se quase sempre 
corretamente. 
- Utiliza quase sempre as TIC de 
maneira eficaz, tendo em conta a sua 
faixa etária. 
-Manifesta responsabilidade, 
organização, participação, 
cumprimento de regras, sociabilidade 
e autonomia. 

- Compreende sempre 
questões, textos e 
exposições orais  
-Expressa-se sempre 
corretamente. 
- Utiliza sempre as TIC de 
maneira eficaz, tendo em 
conta a sua faixa etária. 
-Manifesta muita 
responsabilidade, 
organização, participação, 
cumprimento de regras, 
sociabilidade e autonomia. 
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Oferta Complementar      

Conhecimentos e Capacidades Pesos 

 
 

Domínios 

Participação nas atividades propostas 
 

25% 
 

 
 

75%     Aplicação dos conteúdos lecionados 
 

50% 
 

 

Competências Transversais (comuns a todas as áreas) 

 Pesos 

 
Atitudes 

 e  
Valores 

 

. Responsabilidade e 
integridade 
 
.Excelência e 
exigência 
 
.Curiosidade, 
reflexão e inovação 
 
.Cidadania e 
participação 

 

Empenho, Participação e interesse 
 

5% 

 
 

25% 

Autonomia e iniciativa 
 

5% 

Responsabilidade 5% 

Organização  
 

5% 

Cumprimento de regras (individuais e sociais) * 
5% 

Compreensão e expressão em Língua Portuguesa 
Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
 Estas competências são transversais sendo as mesmas avaliadas dentro de cada área curricular  

*Assiduidade, pontualidade, atenção, concentração, atitudes de respeito, cooperação e entreajuda. 

 

 

PERFIL DE DESEMPENHO - OFERTA COMPLEMENTAR 

Suficiente Bom Muito Bom 
- Participa, ocasionalmente, nas 
actividades propostas 
- Aplica com alguma correção os 
conteúdos lecionados. 

- Procura, com alguma frequência, ajuda 
para superar dificuldades. 
- Aplica regularmente com correção os 
conteúdos lecionados. 

- Procura, sempre, ajuda para 
superar dificuldades. 
- Aplica sempre, com correção os 
conteúdos lecionados. 

Competências Transversais (CELP – TIC – AV) 
- Compreende, satisfatoriamente 
questões, textos e exposições orais. 
 - Expressa-se, algumas vezes, de 
forma correta. 
- Utiliza as TIC com alguma eficácia, 
tendo em conta a sua faixa etária. 
-Manifesta alguma responsabilidade, 
organização, participação, 
cumprimento de regras, sociabilidade 
e autonomia. 

-Compreende quase sempre questões, 
textos e exposições orais. 
- Expressa-se quase sempre 
corretamente. 
- Utiliza quase sempre as TIC de maneira 
eficaz, tendo em conta a sua faixa etária. 
-Manifesta responsabilidade, 
organização, participação, cumprimento 
de regras, sociabilidade e autonomia. 

- Compreende sempre questões, 
textos e exposições orais.  
-Expressa-se sempre corretamente. 
- Utiliza sempre as TIC de maneira 
eficaz, tendo em conta a sua faixa 
etária. 
-Manifesta muita responsabilidade, 
organização, participação, 
cumprimento de regras, 
sociabilidade e autonomia. 

 

Conhecimentos e Capacidades 75% 

Competências Transversais 25% 

Total 100% 


