
 

Perfil de Aprendizagens Específicas - Inglês – 3. º CEB 

Domínios do 
conhecimento 

relativos à 
competência 
comunicativa 

Nível 1 
0 – 19% 

 
Nível 2 

20 – 49% 
Nível 3 

50% - 69% 
Nível 4 

70% - 89% 
Nível 5 

90% - 100% 
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O aluno não compreende as ideias 
principais e não seleciona informação 
pertinente em textos diversos sobre 
temas estudados, sempre que as ideias 
sejam estruturadas com marcadores 
explícitos, predomine vocabulário 
frequente e a articulação seja clara.  
 

O aluno compreende, com 
dificuldade, as ideias principais e 
seleciona, com dificuldade, 
informação pertinente em textos 
diversos sobre temas estudados, 
sempre que as ideias sejam 
estruturadas com marcadores 
explícitos, predomine vocabulário 
frequente e a articulação seja clara.  

O aluno compreende globalmente as 
ideias principais e seleciona, de uma 
forma geral, informação pertinente 
em textos diversos sobre temas 
estudados, sempre que as ideias 
sejam estruturadas com marcadores 
explícitos, predomine vocabulário 
frequente e a articulação seja clara.  

O aluno compreende, com facilidade, 
as ideias principais e seleciona, com 
facilidade, informação pertinente em 
textos diversos sobre temas 
estudados, sempre que as ideias 
sejam estruturadas com marcadores 
explícitos, predomine vocabulário 
frequente e a articulação seja clara.  

O aluno compreende, com muita 
facilidade, as ideias principais e 
seleciona informação pertinente em 
textos diversos sobre temas 
estudados, sempre que as ideias 
sejam estruturadas com marcadores 
explícitos, predomine vocabulário 
frequente e a articulação seja clara. 
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 O aluno não compreende as ideias 

principais, nem seleciona informação 
pertinente em textos de diferente 
tipologia sobre temas estudados, 
sempre que as ideias sejam 
estruturadas com marcadores 
explícitos e predomine vocabulário 
frequente.  

O aluno compreende, com 
dificuldade, as ideias principais e 
selecciona, com dificuldade, 
informação pertinente em textos de 
diferente tipologia sobre temas 
estudados, sempre que as ideias 
sejam estruturadas com marcadores 
explícitos e predomine vocabulário 
frequente.  

O aluno compreende, globalmente, 
as ideias principais e seleciona , de 
uma forma geral, informação 
pertinente em textos de diferente 
tipologia sobre temas estudados, 
sempre que as ideias sejam 
estruturadas com marcadores 
explícitos e predomine vocabulário 
frequente.  

O aluno compreende, com facilidade, 
as ideias principais e seleciona 
informação pertinente em textos de 
diferente tipologia sobre temas 
estudados, sempre que as ideias 
sejam estruturadas com marcadores 
explícitos e predomine vocabulário 
frequente.  

O aluno compreende, com muita 
facilidade, as ideias principais e 
seleciona informação pertinente em 
textos de diferente tipologia sobre 
temas estudados, sempre que as 
ideias sejam estruturadas com 
marcadores explícitos e predomine 
vocabulário frequente.  
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O aluno não comunica, nem interage 
em conversas inseridas em situações 
familiares. Não troca ideias, 
informações e opiniões sobre pessoas, 
experiências e acontecimentos. Não 
reage apropriadamente ao discurso do 
interlocutor. Não usa vocabulário 
frequente, nem estruturas frásicas 
diversas, não conseguindo mobilizar 
recursos gramaticais adequados para 
ligar, clarificar e reformular as ideias. 
Não pronuncia de forma clara nem 
com ritmo e entoação apropriados.  
 

O aluno comunica e interage, com 
muita dificuldade, em conversas 
inseridas em situações familiares. 
Muito dificilmente troca ideias, 
informações e opiniões sobre 
pessoas, experiências e 
acontecimentos. Reage, com alguma 
dificuldade, ao discurso do 
interlocutor. Raramente usa 
vocabulário frequente e estruturas 
frásicas diversas, mobilizando, com 
muita dificuldade, recursos 
gramaticais adequados para ligar, 
clarificar e reformular as ideias. 
Pronuncia geralmente de forma 
pouco clara e com ritmo e entoação 
pouco apropriados.  

O aluno comunica e interage em 
conversas inseridas em situações 
familiares. Troca ideias, informações 
e opiniões sobre pessoas, 
experiências e acontecimentos. 
Reage, de forma adequada, ao 
discurso do interlocutor. Usa 
vocabulário frequente e estruturas 
frásicas diversas, mobilizando 
recursos gramaticais adequados para 
ligar, clarificar e reformular as ideias. 
Pronuncia geralmente de forma 
clara, com ritmo e entoação 
apropriados.  

O aluno comunica e interage, com 
facilidade, em conversas inseridas 
em situações familiares. Troca ideias, 
informações e opiniões sobre 
pessoas, experiências e 
acontecimentos, com facilidade. 
Reage, de forma pertinente, ao 
discurso do interlocutor. Usa, com 
facilidade, vocabulário frequente e 
estruturas frásicas diversas, 
mobilizando recursos gramaticais 
adequados para ligar, clarificar e 
reformular as ideias.  
Pronuncia de forma clara, com ritmo 
e entoação apropriados.  

O aluno comunica e interage, com 
muita facilidade, em conversas 
inseridas em situações familiares. 
Troca ideias, informações e opiniões 
sobre pessoas, experiências e 
acontecimentos, com muita 
facilidade. Reage, de forma muito 
pertinente, ao discurso do 
interlocutor. Usa, com muita 
facilidade, vocabulário frequente e 
estruturas frásicas diversas, 
mobilizando facilmente recursos 
gramaticais adequados para ligar, 
clarificar e reformular as ideias. 
Pronuncia de forma bastante clara e 
com ritmo e entoação apropriados.  
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O aluno não se exprime de forma 
inteligível em monólogos preparados 
previamente. Não (re)produz textos 
orais sobre temas do seu interesse.  
Não usa vocabulário frequente e 
estruturas frásicas diversas, não 
conseguindo mobilizar recursos 
gramaticais adequados para construir 
uma sequência simples e linear de 
informações.  
Não pronuncia de forma clara nem 
com ritmo e entoação apropriados.  

O aluno exprime-se, com muita 
dificuldade, em monólogos 
preparados previamente. Muito 
dificilmente (re)produz textos orais 
sobre temas do seu interesse 
Raramente usa vocabulário 
frequente e estruturas frásicas 
diversas, mobilizando recursos 
gramaticais pouco adequados para 
construir uma sequência simples e 
linear de informações.  
Pronuncia geralmente de forma 
pouco clara, com ritmo e entoação 
pouco apropriados.  

O aluno exprime-se em monólogos 
preparados previamente. 
Geralmente (re)produz textos orais 
sobre temas do seu interesse Usa 
vocabulário frequente e estruturas 
frásicas diversas, mobilizando 
recursos gramaticais adequados para 
construir uma sequência simples e 
linear de informações.  
Pronuncia geralmente de forma 
clara, com ritmo e entoação 
apropriados.  

O aluno exprime-se, com alguma 
facilidade, em monólogos 
preparados previamente. 
(Re)Produz, com facilidade,  textos 
orais sobre temas do seu interesse. 
Usa, com facilidade, vocabulário 
frequente e estruturas frásicas 
diversas, mobilizando facilmente 
recursos gramaticais adequados para 
construir uma sequência simples e 
linear de informações.  
Pronuncia de forma clara, com ritmo 
e entoação apropriados.  

O aluno exprime-se, com muita 
fluência, em monólogos preparados 
previamente. (Re)Produz, com muita 
facilidade, textos orais sobre temas 
do seu interesse. Usa, com muita 
facilidade, vocabulário frequente e 
estruturas frásicas diversas, 
mobilizando facilmente recursos 
gramaticais adequados para 
construir uma sequência simples e 
linear de informações.  
Pronuncia de forma bastante clara, 
com ritmo e entoação apropriados.  
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O aluno não produz textos diversos (90 
a 100 palavras), nem utiliza 
vocabulário comum. Não descreve 
situações, nem narra acontecimentos 
ou expõe informações, opiniões e 
argumentos sobre assuntos do seu 
interesse e sobre os temas da 
atualidade estudados. Não respeita as 
convenções textuais nem utiliza 
apropriadamente vocabulário 
frequente, estruturas gramaticais 
simples e recursos adequados para 
construir textos coerentes e coesos. 
 

O aluno produz, com muita 
dificuldade, textos diversos (90 a 100 
palavras), dificilmente utilizando 
vocabulário comum. Descreve 
situações, narra acontecimentos e 
expõe informações, opiniões e 
argumentos sobre assuntos do seu 
interesse e sobre os temas da 
atualidade estudados, com muita 
dificuldade. Raramente respeita as 
convenções textuais e utiliza 
deficientemente vocabulário 
frequente, estruturas gramaticais 
simples e recursos adequados para 
construir textos coerentes e coesos.  

O aluno produz textos diversos, (90 a 
100 palavras), utilizando vocabulário 
comum e diversificado. Descreve 
situações, narra acontecimentos e 
expõe informações, opiniões e 
argumentos sobre assuntos do seu 
interesse e sobre os temas da 
atualidade estudados. Respeita as 
convenções textuais e utiliza 
vocabulário frequente, estruturas 
gramaticais simples e recursos 
adequados para construir textos 
coerentes e coesos. 

O aluno produz, com facilidade, 
textos diversos (90 a 100 palavras), 
utilizando vocabulário comum e 
diversificado. Descreve situações, 
narra acontecimentos e expõe 
informações, opiniões e argumentos 
sobre assuntos do seu interesse e 
sobre os temas da atualidade 
estudados, com facilidade. Respeita, 
de forma pertinente, as convenções 
textuais e utiliza vocabulário 
frequente, estruturas gramaticais 
simples e recursos adequados para 
construir com facilidade textos 
coerentes e coesos.  

O aluno produz, com muita 
facilidade, textos diversos (90 a 100 
palavras), utilizando vocabulário 
comum e diversificado. Descreve 
situações, narra acontecimentos e 
expõe informações, opiniões e 
argumentos sobre assuntos do seu 
interesse e sobre os temas da 
atualidade estudados, com muita 
facilidade. Respeita sempre as 
convenções textuais e utiliza 
vocabulário frequente, estruturas 
gramaticais simples e recursos 
sempre adequados para construir 
textos coerentes e coesos.  

 
Nota: O aluno deverá ainda ser capaz de desenvolver, no âmbito das Atitudes e Valores, competência intercultural, reconhecendo realidades interculturais distintas. De igual forma, o aluno deve ficar munido de 
competência estratégica tornando-se capaz de comunicar eficazmente em contexto; trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos; utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto; 
pensar criticamente; relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto; e desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a regular o processo de aprendizagem. 
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