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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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Competência comunicativa – 
compreensão do oral 

25% 

• Identificar as ideias principais e selecionar informação explícita 
em intervenções e discursos breves, de géneros e suportes 
diversos, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas, 
predomine um vocabulário frequente e a articulação seja clara. 
 

- Conhecedor /sabedor / culto / informado: 

A,B,E,G,I,J  

- Comunicador: A,B,D,E,H,I,J  

- Questionador: A,B,D,E,F,G,I,J  

- Crítico / Analítico: A,B,C,D,E,H  

- Criativo: A,C,D,E,H,J  

- Indagador / investigador: A,C,D,E,F,H,I 

- Participativo / colaborador: B,C,D,E,F  

- Sistematizador / organizador: A,B,C,E,F,I, J 

- Respeitador do outro e da diferença: 

A,B,C,F,J 

- Responsável e autónomo: C,D,E,F,G,I,J 

 

Questionários 

Grelhas de observação 

Listas de verificação 

Grelhas de avaliação de leitura 

Textos (tipologias 

diversificadas) 

Apresentações orais 

Testes 

 

Competência comunicativa – 
compreensão escrita 

25% 

• Selecionar e associar informação relevante de sequências 
descritivas, explicativas, narrativas e argumentativas, em 
textos de géneros e suportes diversos, sempre que as ideias 
sejam claras e bem estruturadas, predomine um vocabulário 
frequente e contenha expressões idiomáticas muito correntes. 

 

Competência comunicativa – 
produção oral / interação 

25% 

 

• Interagir / Exprimir-se em conversas curtas, bem estruturadas 
e ligadas a situações familiares, aconselhando e orientando e 
usando expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares. A pronúncia é suficientemente clara para 
ser entendida. 
 

 

Competência comunicativa – 
produção escrita / interação 

25% 

• Escrever textos diversos e simples (60 a 80 palavras) cartas, 
mails, notas e menagens diversas, em papel ou em aplicações 
digitais (chats, foros, redes sociais, entre outros), respeitando as 
convenções textuais dos géneros trabalhados previamente nas 
aulas. 
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DOMÍNIOS e 

PONDERAÇÃO 

ESCALA 

5 4 3 2 1 

DESCRITORES DE NÍVEIS DE DESEMPENHO DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
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Competência comunicativa 
– compreensão do oral 

25% 

Interpreta, com muita facilidade, discursos 
orais, até os mais complexos. 
Compreende tudo o que ouve. 

 Interpreta discursos orais, satisfatoriamente. 
Compreende de um modo global o que ouve. 

 Ainda interpreta, com muitas 
dificuldades, discursos orais. 
Ainda não compreende o que ouve. 

Competência comunicativa 
– compreensão escrita 

25% 

Compreende textos de diferentes tipos e 
interage em assuntos de caráter geral com 
bastante facilidade. 

 Compreende textos simples e interage em assuntos 
de caráter geral de forma satisfatória. 

 

 Ainda não compreende textos simples, 
nem interage em qualquer assunto de 
caráter geral. 

 

Competência comunicativa 
– produção oral / interação 

25% 
 

Lê e revela muita facilidade na interação 
discursiva e na produção de textos orais.  

Participa com muita qualidade, 
respeitando todas as indicações dadas. 
Apresenta argumentos para defender o 
seu ponto de vista. 

 Lê e participa em situações de interação discursiva 
e produz textos orais, com algumas incorreções. 
Participa com alguma qualidade, respeitando 
parte das indicações dadas e apresentando 
alguns argumentos. 

 Ainda não lê nem participa, ou participa 
com muitas dificuldades, em situações 
de interação discursiva e ainda não 
produz textos orais. 

 

Competência comunicativa 
– produção escrita / 

interação 
25% 

Redige textos de diversos tipos, até os 
mais complexos, apresentando muita 
facilidade no uso do vocabulário e das 
estruturas. 

 Redige, ainda com algumas lacunas, textos simples, 
apresentando alguma adequação no vocabulário e 
nas estruturas.  
Interage em assuntos de caráter geral de forma 
satisfatória. 

 Ainda redige, com muita dificuldade, 
textos simples, não apresentando 
adequação nem no vocabulário nem nas 
estruturas. 

 

 


