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DOMÍNIOS e PONDERAÇÃO 

(TEMAS ORGANIZADORES) 
APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 

DESCRITORES DO 

PERFIL DOS 

ALUNOS/ACPA 

MEIOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO 
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Compreensão oral 

25% 

• Compreender palavras e expressões muito simples.  

• Identificar sons e entoações diferentes na língua inglesa por 
comparação com a língua materna. 

• Identificar ritmos em rimas, lengalengas e canções em gravações áudio 
e audiovisuais. 

• Reconhecer o alfabeto em Inglês. 

• Acompanhar a sequência de histórias conhecidas, muito simples e 
curtas, com apoio visual/audiovisual. 

• Desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares.  

• Realizar atividades simples de auto e heteroavaliação. 
 

Conhecedor/ 
sabedor/culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J)  

Criativo (A, C, D, J) 

Crítico/Analítico (A, 
B, C, D, G)  

 

Questionários 
  
Grelhas de observação 
Listas de verificação 
Fichas de verificação de leitura 
 
Textos (tipologias diversificadas) 
Apresentações orais 
Fichas de avaliação sumativa 
  
  
Debates 

 

Compreensão escrita 

25% 

• Reconhecer o significado de palavras muito simples, agrupadas por 
áreas temáticas e acompanhadas de imagens. 

• Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens. 

• Compreender pequenas frases com vocabulário conhecido. 

• Desenvolver a numeracia em língua inglesa. 

• Ler e reproduzir histórias. 

• Desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares.  

• Realizar atividades simples de auto e heteroavaliação. 
 

Interação e produção oral 

25% 

• Comunicar informação pessoal elementar. 

• Expressar-se com vocabulário limitado, em situações organizadas 
previamente. 

• Fazer perguntas, dar respostas sobre aspetos pessoais. 

• Interagir com o professor, utilizando expressões/frases muito simples. 

• Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e 
fora da sala de aula. 

• Usar a linguagem corporal para transmitir mensagens ao outro. 
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• Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral, muito simples. 

• Expressar de forma muito simples o que não compreende. 

• Comunicar de forma simples com outros a uma escala local, recorrendo 
a aplicações tecnológicas para produção e comunicação online 

• Refletir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas 
simples que desenvolvam a curiosidade. 

• Participar em atividades dramáticas. 

• Realizar atividades simples de auto e heteroavaliação. 
 

Interação e produção escrita 

25% 

• Ordenar letras para escrever palavras e legendar imagens. 

• Ordenar palavras para escrever frases; preencher espaços em frases 
simples, com palavras dadas. 

• Copiar e escrever palavras aprendidas. 

• Escrever os numerais aprendidos. 

• Planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de 
grupo. 

• Preencher um formulário (online ou em formato papel) muito simples 
com informação pessoal. 

• Responder a um email, chat ou mensagem de forma muito simples. 

• Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o 
seu próprio raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para justificar as 
suas opiniões. 

• Realizar atividades simples de auto e heteroavaliação. 
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Compreensão oral 

25% 

O aluno é capaz de: 

• Compreender, com facilidade, 
palavras e expressões muito 
simples.  

• Identificar, com facilidade, sons e 
entoações diferentes na língua 
inglesa por comparação com a 
língua materna. 

• Identificar, com facilidade, ritmos 

O aluno é capaz de: 

• Compreender, com alguma 
facilidade, palavras e expressões 
muito simples.  

• Identificar, com alguma facilidade, 
sons e entoações diferentes na 
língua inglesa por comparação 
com a língua materna. 

• Identificar, com alguma facilidade, 

O aluno nem sempre é capaz de: 

• Compreender palavras e 
expressões muito simples.  

• Identificar sons e entoações 
diferentes na língua inglesa por 
comparação com a língua 
materna. 

• Identificar ritmos em rimas, 
lengalengas e canções em 

O aluno ainda não é capaz de: 

• Compreender palavras e 
expressões muito simples.  

• Identificar sons e entoações 
diferentes na língua inglesa por 
comparação com a língua 
materna. 

• Identificar ritmos em rimas, 
lengalengas e canções em 
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em rimas, lengalengas e canções 
em gravações áudio e 
audiovisuais. 

• Reconhecer, na totalidade, o 
alfabeto em Inglês. 

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

• Desenvolver e participar 
ativamente em projetos e 
atividades interdisciplinares.  

• Realizar atividades simples de 
auto e heteroavaliação com 
responsabilidade. 

 

ritmos em rimas, lengalengas e 
canções em gravações áudio e 
audiovisuais. 

• Reconhecer, na maioria, o 
alfabeto em Inglês. 

• Acompanhar, com alguma 
facilidade,  a sequência de 
histórias conhecidas, muito 
simples e curtas, com apoio 
visual/audiovisual. 

• Desenvolver e participar em 
projetos e atividades 
interdisciplinares.  

• Realizar atividades simples de 
auto e heteroavaliação. 

 

gravações áudio e audiovisuais. 

• Reconhecer o alfabeto em Inglês. 

• Acompanhar a sequência de 
histórias conhecidas, muito 
simples e curtas, com apoio 
visual/audiovisual. 

• Desenvolver e participar em 
projetos e atividades 
interdisciplinares.  

• Realizar atividades simples de 
auto e heteroavaliação. 

 

gravações áudio e audiovisuais. 

• Reconhecer o alfabeto em Inglês. 

• Acompanhar a sequência de 
histórias conhecidas, muito 
simples e curtas, com apoio 
visual/audiovisual. 

• Desenvolver e participar em 
projetos e atividades 
interdisciplinares.  

• Realizar atividades simples de 
auto e heteroavaliação. 

 

Compreensão escrita 

25% 

O aluno é capaz de: 

• Reconhecer, com facilidade, o 
significado de palavras muito 
simples, agrupadas por áreas 
temáticas e acompanhadas de 
imagens. 

• Identificar, com facilidade, 
vocabulário familiar 
acompanhado por imagens. 

• Compreender, com facilidade, 
pequenas frases com 
vocabulário conhecido. 

• Ler e reproduzir histórias com 
facilidade. 

• Desenvolver e participar 
ativamente em projetos e 
atividades interdisciplinares.  

• Realizar atividades simples de 
auto e heteroavaliação. 

 

O aluno é capaz de: 

• Reconhecer, com alguma 
facilidade, o significado de 
palavras muito simples, 
agrupadas por áreas temáticas 
e acompanhadas de imagens. 

• Identificar, com alguma 
facilidade, vocabulário familiar 
acompanhado por imagens. 

• Compreender, com alguma 
facilidade, pequenas frases com 
vocabulário conhecido. 

• Ler e reproduzir histórias com 
alguma facilidade. 

• Desenvolver e participar em 
projetos e atividades 
interdisciplinares.  

• Realizar atividades simples de 
auto e heteroavaliação. 

 

O aluno nem sempre é capaz de: 

• Reconhecer o significado de 
palavras muito simples, 
agrupadas por áreas temáticas 
e acompanhadas de imagens. 

• Identificar vocabulário familiar 
acompanhado por imagens. 

• Compreender pequenas frases 
com vocabulário conhecido. 

• Ler e reproduzir histórias  

• Desenvolver e participar em 
projetos e atividades 
interdisciplinares.  

• Realizar atividades simples de 
auto e heteroavaliação. 

 

O aluno ainda não é capaz de: 

• Reconhecer o significado de 
palavras muito simples, 
agrupadas por áreas temáticas 
e acompanhadas de imagens. 

• Identificar vocabulário familiar 
acompanhado por imagens. 

• Compreender pequenas frases 
com vocabulário conhecido. 

• Ler e reproduzir histórias  

• Desenvolver e participar em 
projetos e atividades 
interdisciplinares.  

• Realizar atividades simples de 
auto e heteroavaliação. 

 

Interação e produção 
oral 

25% 

O aluno é capaz de: 

• Comunicar, com facilidade, 
informação pessoal elementar. 

• Expressar-se, com facilidade,  com 
vocabulário limitado, em 

O aluno é capaz de: 
• Comunicar, com alguma facilidade, 
informação pessoal elementar. 
• Expressar-se, com alguma facilidade,  
com vocabulário limitado, em 

O aluno nem sempre é capaz de: 
• Comunicar, informação pessoal 
elementar. 
• Expressar-se com vocabulário 
limitado, em situações organizadas 

O aluno ainda não é capaz de: 
• Comunicar, informação pessoal 
elementar. 
• Expressar-se com vocabulário 
limitado, em situações organizadas 
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situações organizadas 
previamente. 

• Fazer perguntas, dar respostas 
sobre aspetos pessoais 
evidenciando correção. 

• Interagir, ativamente, com o 
professor, utilizando 
expressões/frases muito simples. 

• Valorizar, sempre, o uso da língua 
como instrumento de 
comunicação, dentro e fora da 
sala de aula. 

• Preparar, repetir e memorizar 
uma apresentação oral, muito 
simples. 

• Expressar, com facilidade, de 
forma muito simples o que não 
compreende. 

• Comunicar com facilidade e de 
forma simples com outros a uma 
escala local, recorrendo a 
aplicações tecnológicas para 
produção e comunicação online 

• Refletir criticamente sobre o que 
foi dito, fazendo ao outro 
perguntas simples que 
desenvolvam a curiosidade. 

• Participar ativamente em 
atividades dramáticas. 

• Realizar atividades simples de 
auto e heteroavaliação. 

 

situações organizadas previamente. 
• Fazer perguntas, dar respostas sobre 
aspetos pessoais evidenciando alguma 
correção. 
• Interagir com o professor, utilizando 
expressões/frases muito simples. 
• Valorizar, quase sempre, o uso da 
língua como instrumento de 
comunicação, dentro e fora da sala de 
aula. 
• Preparar, repetir e memorizar uma 
apresentação oral, muito simples. 
• Expressar, com alguma facilidade, de 
forma muito simples o que não 
compreende. 
• Comunicar de forma simples com 
outros a uma escala local, recorrendo a 
aplicações tecnológicas para produção 
e comunicação online 
• Refletir criticamente sobre o que foi 
dito, fazendo ao outro perguntas 
simples que desenvolvam a 
curiosidade. 
• Participar em atividades dramáticas. 
• Realizar atividades simples de auto e 
heteroavaliação. 

previamente. 
• Fazer perguntas, dar respostas sobre 
aspetos pessoais. 
• Interagir com o professor, utilizando 
expressões/frases muito simples. 
• Valorizar o uso da língua como 
instrumento de comunicação, dentro e 
fora da sala de aula. 
• Preparar, repetir e memorizar uma 
apresentação oral, muito simples. 
• Expressar de forma muito simples o 
que não compreende. 
• Comunicar de forma simples com 
outros a uma escala local, recorrendo a 
aplicações tecnológicas para produção 
e comunicação online 
• Refletir criticamente sobre o que foi 
dito, fazendo ao outro perguntas 
simples que desenvolvam a 
curiosidade. 
• Participar em atividades dramáticas. 
• Realizar atividades simples de auto e 
heteroavaliação. 

previamente. 
• Fazer perguntas, dar respostas sobre 
aspetos pessoais. 
• Interagir com o professor, utilizando 
expressões/frases muito simples. 
• Valorizar o uso da língua como 
instrumento de comunicação, dentro e 
fora da sala de aula. 
• Preparar, repetir e memorizar uma 
apresentação oral, muito simples. 
• Expressar de forma muito simples o 
que não compreende. 
• Comunicar de forma simples com 
outros a uma escala local, recorrendo a 
aplicações tecnológicas para produção 
e comunicação online 
• Refletir criticamente sobre o que foi 
dito, fazendo ao outro perguntas 
simples que desenvolvam a 
curiosidade. 
• Participar em atividades dramáticas. 
• Realizar atividades simples de auto e 
heteroavaliação. 

Interação e produção 
escrita 

25% 

O aluno é capaz de: 

• Ordenar, com facilidade,  letras 
para escrever palavras e legendar 
imagens. 

• Ordenar, com facilidade, palavras 
para escrever frases;  

• Preencher, com total correção, 
espaços em frases simples, com 
palavras dadas. 

• Copiar e escrever palavras 

O aluno é capaz de: 

• Ordenar, com alguma facilidade,  
letras para escrever palavras e 
legendar imagens. 

• Ordenar, com alguma facilidade, 
palavras para escrever frases;  

• Preencher, com alguma correção, 
espaços em frases simples, com 
palavras dadas. 

• Copiar e escrever palavras 

O aluno nem sempre é capaz de: 

• Ordenar letras para escrever 
palavras e legendar imagens. 

• Ordenar palavras para escrever 
frases; preencher espaços em 
frases simples, com palavras 
dadas. 

• Copiar e escrever palavras 
aprendidas. 

• Escrever os numerais aprendidos. 

O aluno ainda não é capaz de: 

•  Ordenar letras para escrever 
palavras e legendar imagens. 

• Ordenar palavras para escrever 
frases; preencher espaços em 
frases simples, com palavras 
dadas. 

• Copiar e escrever palavras 
aprendidas. 

• Escrever os numerais aprendidos. 
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aprendidas com facilidade. 

• Escrever com facilidade os 
numerais aprendidos. 

• Planear, organizar e apresentar 
uma tarefa de pares ou um 
trabalho de grupo de forma ativa. 

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

• Responder, com facilidade, a um 
email, chat ou mensagem de 
forma muito simples. 

• Seguir um raciocínio bem 
estruturado e fundamentado e 
apresentar o seu próprio 
raciocínio ao/s outro/s, utilizando 
factos para justificar as suas 
opiniões. 

• Realizar, com sentido de 
responsabilidade, atividades 
simples de auto e 
heteroavaliação. 

 

aprendidas com alguma 
facilidade. 

• Escrever com alguma facilidade os 
numerais aprendidos. 

• Planear, organizar e apresentar 
uma tarefa de pares ou um 
trabalho de grupo. 

• Preencher com alguma facilidade 
um formulário (online ou em 
formato papel) muito simples 
com informação pessoal. 

• Responder, com alguma 
facilidade, a um email, chat ou 
mensagem de forma muito 
simples. 

• Seguir um raciocínio estruturado 
e fundamentado e apresentar o 
seu próprio raciocínio ao/s 
outro/s, utilizando factos para 
justificar as suas opiniões. 

• Realizar, com algum sentido de 
responsabilidade, atividades 
simples de auto e 
heteroavaliação. 

 

• Planear, organizar e apresentar 
uma tarefa de pares ou um 
trabalho de grupo. 

• Preencher um formulário (online 
ou em formato papel) muito 
simples com informação pessoal. 

• Responder a um email, chat ou 
mensagem de forma muito 
simples. 

• Seguir um raciocínio bem 
estruturado e fundamentado e 
apresentar o seu próprio 
raciocínio ao/s outro/s, utilizando 
factos para justificar as suas 
opiniões. 

• Realizar atividades simples de 
auto e heteroavaliação 

• Planear, organizar e apresentar 
uma tarefa de pares ou um 
trabalho de grupo. 

• Preencher um formulário (online 
ou em formato papel) muito 
simples com informação pessoal. 

• Responder a um email, chat ou 
mensagem de forma muito 
simples. 

• Seguir um raciocínio bem 
estruturado e fundamentado e 
apresentar o seu próprio 
raciocínio ao/s outro/s, utilizando 
factos para justificar as suas 
opiniões. 

• Realizar atividades simples de 
auto e heteroavaliação 

 
 

 

 


