
 

C
O

M
P

ET
ÊN

C
IA

S 
 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S,
 C

A
P

A
C

ID
A

D
ES

, V
A

LO
R

ES
 

Domínios / 
Subdomínios 

Descritores de desempenho - Aprendizagens Específicas da 
Disciplina – Nível B1/ B1.1 

Descritores do Perfil dos Alunos 
Instrumentos de 

Avaliação/Procedimentos e 
Técnicas 

Pesos por 
domínios 

(100%) 

C
o

m
p

et
ê

n
ci

a 
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n
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iv
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    C
o

m
p

re
en

sã
o
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Compreensão 
Oral 

Compreender, com facilidade, discursos produzidos de forma 
clara; seguir conversas do dia-a-dia; acompanhar uma 
apresentação breve sobre temas estudados; compreender o 
essencial de programas em modo áudio/audiovisual sobre temas 
atuais ou de interesse cultural; seguir orientações detalhadas, 
mensagens e informações diversas. 

 
Conhecedor/ sabedor/culto/ 

informado  

(A, B, G, I, J)  

Criativo  

(A, C, D, J)  

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)  

Indagador/ Investigador  

(C, D, F, H, I)  

Respeitador da diferença/ do 

outro  

(A, B, E, F, H)  

Sistematizador/ organizador  

(A, B, C, I, J)  

Questionador  

(A, F, G, I, J)  

Comunicador  

(A, B, D, E, H)  

Autoavaliador (transversal às 

áreas)  

Participativo/ colaborador  

(B, C, D, E, F)   

Responsável/ autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J)  

Cuidador de si e do outro  

(B, E, F, G)  

 

 Testes por domínio 
 

 Fichas de trabalho 
 

 Mini-fichas 
 

 Trabalho de pesquisa / 
de projeto 

 

 Trabalhos de grupo 
 

 Produções escritas 
/individuais/ em pares 
ou em grupo 

 

 Questões de aula 
 

 Grelhas de observação 

 
 

15 

Interação / 
Produção Oral 

 

Interagir, com correção, sobre assuntos conhecidos, podendo 
pedir ajuda e reformular o discurso; combinar com o interlocutor, 
via telemóvel, atividades do dia-a-dia; interagir em diálogos, com 

correção, sobre tópicos da atualidade; trocar ideias, informações e 
opiniões sobre pessoas, experiências e acontecimentos. 
(Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia 
e entoação adequados (SP10); fazer pequenas apresentações 
sobre temas do seu interesse; produzir, de forma simples e linear, 
discursos de cunho pessoal.  

 
 

 
25 

Compreensão 
Escrita 

Ler textos, de alguma complexidade, escritos em linguagem clara e 
corrente; identificar os pontos principais em textos jornalísticos; 
compreender textos factuais sobre assuntos de interesse pessoal 
ou cultural; seguir o essencial em textos argumentativos breves 
sobre temas culturais e sociais; ler textos de leitura extensiva de 
natureza diversa; utilizar dicionários diversificados. 

 
30 

Interação / 
Produção 

escrita 

Interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos de carácter 
geral; escrever comentários e mensagens em blogues e redes 
sociais; responder a um inquérito, postal e/ou email.  
 Produzir textos de 90 a 100 palavras, utilizando vocabulário 
comum, mas diversificado; recontar um acontecimento, 
descrevendo experiências, impressões, reações ou sentimentos; 
escrever sobre os temas da atualidade estudados. 

 
30 
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 Reconhecer realidades interculturais distintas. 

*Competências da comunicação transversal, mobilizadas e avaliadas em todos 
os domínios e atividades 
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a 
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é
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 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 

 Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o 
processo de aprendizagem  

C
o

m
p

et
ê

n
ci

a 
Li

n
gu

ís
ti

ca
 *

 

 

 Adquire e utiliza correta e adequadamente os conteúdos linguísticos e 
discursivo-funcionais e socioculturais, em situações formais e informais de 
comunicação escrita e oral, bem como em exercícios específicos de língua. 

 

 



D O M Í N I O S  

 

P E R F I S  D E  D E S E M P E N H O  -  N Í V E I S  
5 

(Muito Bom) 
4 

(Bom) 
3 

(Suf) 
2 

(Ins) 
1 

(Muito Insuficiente) 

Compreensão 
oral 

Compreende, com muita facilidade, discursos 
produzidos de forma clara. 

N
ív

e
l I

n
te

rm
éd

io
 

Compreende, satisfatoriamente, discursos 
produzidos de forma clara. 

N
ív

e
l I

n
te

rm
éd

io
 

Não compreende discursos produzidos 
de forma clara. 

Leitura 

Lê com muita facilidade textos, de alguma 
complexidade, escritos em linguagem clara e 
corrente. 
Utiliza com muita facilidade dicionários 
diversificados. 
Lê com muita facilidade textos diversificados de 
leitura extensiva. 

Lê  satisfatoriamente textos, de alguma 
complexidade, escritos em linguagem clara e 
corrente. 
Utiliza  satisfatoriamente dicionários 
diversificados. 
Lê  satisfatoriamente textos diversificados de 
leitura extensiva. 

Não lê textos, de alguma complexidade, 
escritos em linguagem clara e corrente. 
Não utiliza dicionários diversificados. 
Não lê textos diversificados de leitura 
extensiva. 

Interação oral 

Interage, com muita destreza e correção, sobre 
assuntos conhecidos. 
 
Produz diálogos, com muita destreza e 
correção, sobre tópicos da actualidade. 

Interage, com alguma destreza e correção, 
sobre assuntos conhecidos. 
Produz diálogos, com alguma destreza e 
correção, sobre tópicos da actualidade. 

Não interage, com destreza e correção, 
sobre assuntos conhecidos. 
Não produz diálogos, com destreza e 
correção, sobre tópicos da actualidade. 

Produção Oral 

(Re)produz com muita facilidade textos orais, 
previamente preparados, com pronúncia e 
entoação adequadas. 
Produz com muita facilidade, de forma simples 
e linear, discursos de cunho pessoal. 

(Re)produz  satisfatoriamente textos orais, 
previamente preparados, com pronúncia e 
entoação adequadas. 
Produz  satisfatoriamente , de forma simples e 
linear, discursos de cunho pessoal. 

Não (re)produz textos orais, 
previamente preparados, com 
pronúncia e entoação adequadas. 
Não produz, de forma simples e linear, 
discursos de cunho pessoal. 

Interação 
Escrita 

Interage com muita facilidade sobre assuntos 
de caráter geral. 

Interage  satisfatoriamente sobre assuntos de 
caráter geral. 

Não interage sobre assuntos de caráter 
geral. 

Produção 
Escrita 

Produz com muita facilidade textos de 90 a 100 
palavras, utilizando vocabulário frequente, mas 
diversificado. 

Produz  satisfatoriamente textos de 90 a 100 
palavras, utilizando vocabulário frequente, 
mas diversificado. 

Não produz textos de 90 a 100 palavras, 
utilizando vocabulário frequente, mas 
diversificado. 

Competência 
Intercultural / 
áreas temáticas 
situacionais 

Conhece muito bem personagens e obras 
célebres de países de expressão inglesa. 
Conhece universos culturais diferenciados. 

Conhece algumas personagens e obras 
célebres de países de expressão inglesa. 
Conhece alguns universos culturais 
diferenciados. 

Não conhece personagens e obras 
célebres de países de expressão inglesa. 
Não conhece universos culturais 
diferenciados. 

Léxico e 
Gramática 

Compreende e utiliza com muita facilidade 
formas de organização do léxico e conhece 
estruturas de alguma complexidade. 

Compreende e utiliza  satisfatoriamente 
formas de organização do léxico e conhece 
estruturas de alguma complexidade. 

Não compreende e não utiliza formas de 
organização do léxico e não conhece 
estruturas de alguma complexidade. 



 

Competência 
estratégica 

Participa em atividades de pares e grupos, 
revelando muita capacidade para se colocar na 
posição do outro;  
Desenvolve uma muito boa empatia com o 
outro de forma a adquirir atitudes mais 
tolerantes, reconhecendo e respeitando 
opiniões divergentes de modo a realizar novas 
aprendizagens;  
Ouve atentamente, compreende o outro e 
reflete criticamente sobre o que foi dito, dando 
razões bem fundamentadas para justificar as 
suas conclusões, associando aprendizagens 
novas a anteriores; 
Desenvolve plenamente uma atitude ativa e 
confiante relativamente à aprendizagem; 
Desenvolve plenamente a consciencialização de 
responsabilidades adequadas ao que lhe for 
pedido. 

 Participa em atividades de pares e grupos, 
revelando alguma capacidade para se colocar 
na posição do outro;  
Desenvolve alguma empatia com o outro de 
forma a adquirir atitudes mais tolerantes, 
reconhecendo e respeitando opiniões 
divergentes de modo a realizar novas 
aprendizagens;  
Ouve atentamente, compreende o outro e 
reflete com algum sentido crítico sobre o que 
foi dito, dando razões para justificar as suas 
conclusões, associando aprendizagens novas a 
anteriores; 
Desenvolve uma atitude ativa e confiante 
relativamente à aprendizagem; 
Desenvolve a consciencialização de 
responsabilidades adequadas ao que lhe for 
pedido. 

 Participa em atividades de pares e 
grupos, revelando muito pouca 
capacidade para se colocar na posição 
do outro;  
Não evidencia empatia com o outro de 
forma a adquirir atitudes mais 
tolerantes, não reconhecendo nem 
respeitando opiniões divergentes de 
modo a realizar novas aprendizagens;  
Não valoriza a opinião do outro e não 
associa aprendizagens novas a 
anteriores; 
Não desenvolve uma atitude ativa e 
confiante relativamente à 
aprendizagem; 
Não desenvolve a consciencialização de 
responsabilidades adequadas ao que lhe 
for pedido. 


