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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Ano Letivo 2019/2020 
 

Português Língua não Materna 
 

1.º Ciclo do Ensino Básico  
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/Ponderação 

N
ív

e
l A

1
 

O
R

A
L
ID

A
D

E
 

C
O

M
P

R
EE

N
SÃ

O
 

O
R

A
L 

 

30% 

• Reconhecer palavras e expressões de uso corrente relativas ao contexto em que se encontra inse-
rido, quando lhe falam de modo claro e pausado;  

• Identificar tópicos de mensagens breves produzidas pausadamente;  

• Reter linhas temáticas centrais de breves textos expositivos em registo áudio/vídeo. 

• Participação oral (apresentações 
orais, discussões, debates, participa-
ções ativas…)                              30% 

• Trabalhos individuais e/ou de grupo 
(trabalhos de pesquisa, de projeto, 
textos…)                                       10% 

• Registo de leitura                       10% 

• Fichas de trabalho formativas. 10% 

• Fichas de trabalho sumativas (pelo 
menos uma por trimestre         30% 

• Grelhas de registo de observação di-
reta (componentes específicas e 
transversais).                               10% 

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 

O
R

A
L • Explicitar unidades de conteúdo de uso corrente ouvidas ou lidas;  

• Adequar o ritmo e a entoação aos diferentes tipos de frases: declarativa, exclamativa, interroga-
tiva e imperativa; 

IN
TE

R
A

Ç
Ã

O
 • Fazer perguntas, formular respostas breves a questões orais, formular/aceitar/recusar um convite; 

pedir/oferecer/aceitar/recusar ajuda; 
• Produzir enunciados orais breves com o objetivo de se apresentar/apresentar outros; cumprimen-

tar/despedir-se; agradecer/reagir a um agradecimento; pedir/aceitar desculpas; felicitar; pedir au-
torização; manifestar incompreensão; descrever objetos e pessoas; 

LE
IT

U
R
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20% 

• Identificar elementos icónicos, textuais e paratextuais (títulos, disposição do texto, parágrafos);  

• Identificar palavras-chave e inferir o seu significado;  

• Extrair informação de textos adequados ao contexto textos de aprendizagem, com vocabulário de 
uso corrente;  

• Atribuir significados a palavras e expressões a partir do contexto;  

• Reconhecer analogias temáticas em excertos adequados ao contexto específico de aprendizagem;  

• Identificar a função dos conectores de adição e de ordenação;  
• Recorrer eficazmente a dicionários elementares da língua portuguesa; 
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20% 

• Escrever textos adequados ao contexto específico de aprendizagem;  

• Planificar, através da escrita, textos com informação relacionada com o universo escolar;  

• Aplicar as regras básicas de acentuação;  

• Dominar o alfabeto, a pontuação e a paragrafação;  

• Construir frases utilizando termos-chave recém-adquiridos;  

• Reescrever encadeamentos frásicos a partir de modelos dados. 

G
R
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M
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15% 

• Utilizar e reconhecer: nome; determinante; artigo; adjetivo qualificativo; pronomes pessoais (for-
mas tónicas e átonas); pronomes interrogativos; determinantes e pronomes demonstrativos e pos-
sessivos; quantificadores; numerais; advérbios e locuções adverbiais de uso frequente;  

• Dominar aspetos fundamentais da flexão verbal (presente, pretérito perfeito e futuro do modo in-
dicativo) e referências temporais como os indicadores de frequência;  

• Reconhecer e estruturar unidades sintáticas;  
• Reconhecer frases simples;  
• Compreender e aplicar concordâncias básicas;  
• Construir, de modo intencional, frases afirmativas e negativas;  
• Reconhecer e usar palavras dos campos lexicais seguintes: dados pessoais, profissões, países / cida-

des, família, casa, estados físicos e psicológicos, saúde, corpo humano, refeições, cidade, escola, 
serviços, bancos, correios, organismos públicos, compras, vestuário e calçado; 

IN
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15% 

• Integrar no seu discurso elementos constitutivos da própria cultura, de diversas culturas em pre-
sença e da cultura da língua de escolarização;  

• Entender, de modo genérico, a perspetiva da sua cultura e da cultura portuguesa. 
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30% 

• Compreender os tópicos essenciais de uma sequência falada e de uma sequência dialogal (interação 
quotidiana, debate, entrevista), quando o débito da fala é relativamente lento e claro;  

• Identificar a função das propriedades prosódicas (altura, duração, intensidade); 

• Participação oral (apresentações 
orais, discussões, debates, participa-
ções ativas…)                               30% 
 

• Trabalhos individuais e/ou de grupo 
(trabalhos de pesquisa, de projeto, 
textos…)                                       10% 
 

• Registo de leitura.                      10% 
 

• Fichas de trabalho formativas. 10% 
 

• Fichas de trabalho sumativas (pelo 
menos uma por trimestre.        30% 
 

• Grelhas de registo de observação di-
reta (componentes específicas e 
transversais).                               10% 

P
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• Narrar vivências, acontecimentos e experiências e formular planos, desejos, ambições e projetos;  

• Explicar gostos e opiniões;  

• Utilizar com relativa correção um repertório de rotinas e de fórmulas frequentes associadas a situa-
ções do quotidiano; 

•  Prosseguir um discurso livre de forma inteligível;  

• Descrever lugares, ações e estados físicos e emocionais;  

• Apresentar questões, problemas e conceitos, recorrendo a imagens;  

• Aperfeiçoar a fluência através de diálogos encenados e de pequenas dramatizações; 

IN
TE

R
A

Ç
Ã

O
 

• Trocar informação em diálogos relacionados com assuntos de ordem geral ou de interesse pessoal;  

•  Formular/aceitar/recusar/fundamentar uma opinião;  

•  Dar e aceitar conselhos;  

• Fazer e aceitar propostas;  

•  Descrever manifestações artísticas e atividades de tempos livres; 

•  Dar e pedir instruções;  

• Reagir a instruções. 

LE
IT

U
R

A
 

20% 

• Compreender o sentido global, o conteúdo e a intencionalidade de textos de linguagem corrente; 

•  Reconhecer a sequência temporal dos acontecimentos em textos narrativos;  

• Identificar as funções dos conectores de causa, de consequência, de semelhança, de conclusão e 
de oposição;  

• Recorrer eficazmente a dicionários de especialidade;  

• Reconhecer itens de referência bibliográfica;  
• Identificar, em provas e trabalhos, os principais verbos de instrução (transcrever, indicar, subli-

nhar, apontar, destacar, assinalar, enumerar, justificar...). 
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20% 

• Escrever textos sobre assuntos conhecidos ou de interesse pessoal;  

• Construir sequências originais de enunciados breves; 

• Responder a questionários sobre temas diversos;  

• Participar em atividades de escrita coletiva; 

G
R

A
M

Á
TI

C
A

 

15% 

• Dominar aspetos fundamentais da flexão verbal (pretérito imperfeito do indicativo, modo imperativo 
e presente do conjuntivo);  

• Aplicar estruturas de coordenação de uso mais frequente;  
• Estabelecer relações semânticas entre palavras; 
• Agrupar, no texto, palavras da mesma família, do mesmo campo lexical e do mesmo campo semân-

tico;  
• Reconhecer equivalências e contrastes vocabulares; 
• Reconhecer e usar palavras dos campos lexicais: pesos e unidades de medida, embalagens, rotina 

diária, meios de transporte, tempo, experiências pessoais, tempos livres, manifestações artísticas, 
país. 

IN
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Ã

O
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U
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15% 

• Estabelecer relações entre a cultura de língua materna e a da língua estrangeira, compreendendo as 
diferenças e semelhanças;  

• Reconhecer a importância das competências comunicativas nas competências interculturais. 
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Português Língua Não Materna 

PERFIL DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

A1 
 

DOMÍNIOS 
NÍVEIS DE DESEMPENHO - Descritores 

Insuficiente (I) Suficiente (S) Bom (B) Muito bom (MB) 

O
R

A
LI

D
A

D
E 

C
o

m
p

re
e

n
sã

o
 o

ra
l Revela muitas dificuldades: 

• em reconhecer palavras e expres-
sões de uso corrente, quando lhe 
falam de modo claro e pausado;  

• em reter linhas temáticas centrais 
e em identificar tópicos de men-
sagens breves produzidas pausa-
damente. 

Revela alguma facilidade: 

• em reconhecer palavras e expres-
sões de uso corrente, quando lhe 
falam de modo claro e pausado;  

• em reter linhas temáticas centrais 
e em identificar tópicos de men-
sagens breves produzidas pausa-
damente. 

Revela facilidade: 

• em reconhecer palavras e expres-
sões de uso corrente, quando lhe 
falam de modo claro e pausado;  

• em reter linhas temáticas centrais 
e em identificar tópicos de men-
sagens breves produzidas pausa-
damente. 

Revela bastante facilidade: 

• em reconhecer palavras e expres-
sões de uso corrente, quando lhe 
falam de modo claro e pausado;  

• em reter linhas temáticas centrais 
e em identificar tópicos de men-
sagens breves produzidas pausa-
damente. 

P
ro

d
u

çã
o

 
o

ra
l 

Revela muitas dificuldades: 
• em explicitar unidades de conte-

údo de uso corrente;  

• em adequar o ritmo e a entoação 
aos diferentes tipos de frases. 

Revela alguma facilidade: 

• em explicitar unidades de conte-
údo de uso corrente; 

• em adequar o ritmo e a entoação 
aos diferentes tipos de frases. 

Revela facilidade: 

• em explicitar unidades de conte-
údo de uso corrente; 

• em adequar o ritmo e a entoação 
aos diferentes tipos de frases. 

Revela bastante facilidade: 

• em explicitar unidades de conte-
údo de uso corrente; 

• em adequar o ritmo e a entoação 
aos diferentes tipos de frases. 

In
te

ra
çã

o
 o

ra
l 

Revela muitas dificuldades: 
• Fazer perguntas, formular respos-

tas breves a questões orais, for-
mular/aceitar /recusar um con-
vite; pedir/oferecer/ aceitar/ re-
cusar ajuda; 

• em produzir enunciados orais bre-
ves com o objetivo de se apresen-
tar/apresentar outros; cumpri-
mentar/despedir-se; agrade-
cer/reagir a um agradecimento; 
pedir/aceitar desculpas; felicitar; 
pedir autorização; manifestar in-
compreensão; descrever objetos 
e pessoas; 

Revela alguma facilidade: 
• Fazer perguntas, formular respos-

tas breves a questões orais, for-
mular/aceitar/recusar um con-
vite; pedir/oferecer/aceitar/recu-
sar ajuda; 

• em produzir enunciados orais bre-
ves com o objetivo de se apresen-
tar/apresentar outros; cumpri-
mentar/despedir-se; agrade-
cer/reagir a um agradecimento; 
pedir/aceitar desculpas; felicitar; 
pedir autorização; manifestar in-
compreensão; descrever objetos 
e pessoas; 

Revela facilidade: 
• Fazer perguntas, formular respos-

tas breves a questões orais, for-
mular/aceitar/recusar um con-
vite; pedir/oferecer/aceitar/recu-
sar ajuda; 

• em produzir enunciados orais bre-
ves com o objetivo de se apresen-
tar/apresentar outros; cumpri-
mentar/despedir-se; agrade-
cer/reagir a um agradecimento; 
pedir/aceitar desculpas; felicitar; 
pedir autorização; manifestar in-
compreensão; descrever objetos 
e pessoas; 

Revela bastante facilidade: 
• Fazer perguntas, formular respos-

tas breves a questões orais, for-
mular/aceitar/recusar um con-
vite; pedir/oferecer/aceitar/recu-
sar ajuda; 

• em produzir enunciados orais bre-
ves com o objetivo de se apresen-
tar/apresentar outros; cumpri-
mentar/despedir-se; agrade-
cer/reagir a um agradecimento; 
pedir/aceitar desculpas; felicitar; 
pedir autorização; manifestar in-
compreensão; descrever objetos 
e pessoas; 
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DOMÍNIOS 
NÍVEIS DE DESEMPENHO - Descritores 

Insuficiente (I) Suficiente (S) Bom (B) Muito bom (MB) 

Leitura 

Revela muitas dificuldades: 

• em identificar títulos, disposição 
do texto, parágrafos;  

• em identificar palavras-chave e 
inferir o seu significado;  

• em extrair informação de textos 
com vocabulário de uso cor-
rente;  

• em reconhecer analogias temáti-
cas em excertos adequados ao 
contexto específico de aprendi-
zagem;  

• Identificar a função dos conecto-
res de adição e de ordenação; 

Revela alguma facilidade: 

• em identificar títulos, disposição 
do texto, parágrafos;  

• em identificar palavras-chave e 
inferir o seu significado;  

• em extrair informação de textos 
com vocabulário de uso cor-
rente;  

• em reconhecer analogias temáti-
cas em excertos adequados ao 
contexto específico de aprendi-
zagem;  

• Identificar a função dos conecto-
res de adição e de ordenação; 

Revela facilidade: 

• em identificar títulos, disposição 
do texto, parágrafos;  

• em identificar palavras-chave e 
inferir o seu significado;  

• em extrair informação de textos 
com vocabulário de uso cor-
rente;  

• em reconhecer analogias temáti-
cas em excertos adequados ao 
contexto específico de aprendi-
zagem;  

• Identificar a função dos conecto-
res de adição e de ordenação; 

Revela bastante facilidade: 

• em identificar títulos, disposição 
do texto, parágrafos;  

• em identificar palavras-chave e 
inferir o seu significado;  

• em extrair informação de textos 
com vocabulário de uso cor-
rente;  

• em reconhecer analogias temáti-
cas em excertos adequados ao 
contexto específico de aprendi-
zagem;  

• Identificar a função dos conecto-
res de adição e de ordenação; 

Escrita 

Revela muitas dificuldades: 

• Em escrever textos adequados 
ao contexto específico de apren-
dizagem;  

• Em planificar, através da escrita, 
textos com informação relacio-
nada com a escola;  

• Em aplicar as regras básicas de 
acentuação;  

• Dominar o alfabeto, a pontuação 
e a paragrafação; 

Revela alguma facilidade: 

• Em escrever textos adequados 
ao contexto específico de apren-
dizagem;  

• Em planificar, através da escrita, 
textos com informação relacio-
nada com a escola; 

• Em aplicar as regras básicas de 
acentuação;  

• Dominar o alfabeto, a pontuação 
e a paragrafação; 

Revela facilidade: 

• Em escrever textos adequados 
ao contexto específico de apren-
dizagem;  

• Em planificar, através da escrita, 
textos com informação relacio-
nada com a escola; 

• Em aplicar as regras básicas de 
acentuação;  

• Dominar o alfabeto, a pontuação 
e a paragrafação; 

Revela bastante facilidade: 

• Em escrever textos adequados 
ao contexto específico de apren-
dizagem;  

• Em planificar, através da escrita, 
textos com informação relacio-
nada com a escola; 

• Em aplicar as regras básicas de 
acentuação;  

• Dominar o alfabeto, a pontuação 
e a paragrafação; 
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DOMÍNIOS 
NÍVEIS DE DESEMPENHO - Descritores 

Insuficiente (I) Suficiente (S) Bom (B) Muito bom (MB) 

Gramática 

Revela muitas dificuldades: 
• Em utilizar e reconhecer: nome; 

determinante; artigo; adjetivo 
qualificativo; pronomes pessoais 
(formas tónicas e átonas); prono-
mes interrogativos; determinan-
tes e pronomes demonstrativos 
e possessivos; quantificadores e 
numerais; 

• em dominar aspetos fundamen-
tais da flexão verbal (presente, 
pretérito perfeito e futuro do 
modo indicativo); 

• em reconhecer frases simples;  

• em compreender e aplicar con-
cordâncias básicas;  

• em construir frases afirmativas e 
negativas. 

Revela alguma facilidade: 
• Em utilizar e reconhecer: nome; 

determinante; artigo; adjetivo 
qualificativo; pronomes pessoais 
(formas tónicas e átonas); prono-
mes interrogativos; determinan-
tes e pronomes demonstrativos 
e possessivos; quantificadores e 
numerais; 

• em dominar aspetos fundamen-
tais da flexão verbal (presente, 
pretérito perfeito e futuro do 
modo indicativo;  

• em reconhecer frases simples;  

• em compreender e aplicar con-
cordâncias básicas;  

• em construir frases afirmativas e 
negativas. 

Revela facilidade: 
• Em utilizar e reconhecer: nome; 

determinante; artigo; adjetivo 
qualificativo; pronomes pessoais 
(formas tónicas e átonas); prono-
mes interrogativos; determinan-
tes e pronomes demonstrativos 
e possessivos; quantificadores e 
numerais; 

• em dominar aspetos fundamen-
tais da flexão verbal (presente, 
pretérito perfeito e futuro do 
modo indicativo);  

• em reconhecer frases simples;  

• em compreender e aplicar con-
cordâncias básicas;  

• em construir frases afirmativas e 
negativas. 

Revela bastante facilidade: 
•  Em utilizar e reconhecer: nome; 

determinante; artigo; adjetivo 
qualificativo; pronomes pessoais 
(formas tónicas e átonas); prono-
mes interrogativos; determinan-
tes e pronomes demonstrativos 
e possessivos; quantificadores e 
numerais; 

• em dominar aspetos fundamen-
tais da flexão verbal (presente, 
pretérito perfeito e futuro do 
modo indicativo;  

• em reconhecer frases simples;  

• em compreender e aplicar con-
cordâncias básicas;  

• em construir frases afirmativas e 
negativas. 

Interação 
cultural 

Revela muitas dificuldades: 

• Em entender, de modo genérico, 
a perspetiva da sua cultura e da 
cultura portuguesa. 

Revela alguma facilidade: 

• Em entender, de modo genérico, 
a perspetiva da sua cultura e da 
cultura portuguesa. 

Revela facilidade: 

• Em entender, de modo genérico, 
a perspetiva da sua cultura e da 
cultura portuguesa. 

Revela bastante facilidade: 

• Em entender, de modo genérico, 
a perspetiva da sua cultura e da 
cultura portuguesa. 
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Português Língua Não Materna 

PERFIL DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

A2 
 

DOMÍNIOS 
NÍVEIS DE DESEMPENHO - Descritores 

Insuficiente (I) Suficiente (S) Bom (B) Muito bom (MB) 

O
R

A
LI

D
A

D
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C
o

m
p

re
e

n
sã

o
 o
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l Revela muitas dificuldades: 

• Em compreender os tópicos essen-
ciais de uma sequência falada 
quando o débito da fala é relativa-
mente lento e claro;  

• Em identificar a função das propri-
edades prosódicas (altura, dura-
ção, intensidade). 

Revela alguma facilidade: 

• Em compreender os tópicos essen-
ciais de uma sequência falada 
quando o débito da fala é relativa-
mente lento e claro;  

• Em identificar a função das propri-
edades prosódicas (altura, dura-
ção, intensidade). 

Revela facilidade: 

• Em compreender os tópicos essen-
ciais de uma sequência falada 
quando o débito da fala é relativa-
mente lento e claro; 

• Em identificar a função das propri-
edades prosódicas (altura, dura-
ção, intensidade). 

Revela bastante facilidade: 

• Em compreender os tópicos essen-
ciais de uma sequência falada 
quando o débito da fala é relativa-
mente lento e claro;  

• Em identificar a função das propri-
edades prosódicas (altura, dura-
ção, intensidade). 

P
ro

d
u

çã
o

 o
ra

l 

Revela muitas dificuldades: 

• Em narrar vivências, acontecimen-
tos e experiências e formular pla-
nos, desejos, ambições e projetos;  

• Em explicar gostos e opiniões;  

• Em descrever lugares, ações e es-
tados físicos e emocionais;  

• Em apresentar questões, proble-
mas e conceitos, recorrendo a ima-
gens. 

Revela alguma facilidade: 

• Em narrar vivências, acontecimen-
tos e experiências e formular pla-
nos, desejos, ambições e projetos;  

• Em explicar gostos e opiniões;  

• Em descrever lugares, ações e es-
tados físicos e emocionais;  

• Em apresentar questões, proble-
mas e conceitos, recorrendo a ima-
gens. 

Revela facilidade: 

• Em narrar vivências, acontecimen-
tos e experiências e formular pla-
nos, desejos, ambições e projetos;  

• Em explicar gostos e opiniões;  

• Em descrever lugares, ações e es-
tados físicos e emocionais;  

• Em apresentar questões, proble-
mas e conceitos, recorrendo a ima-
gens. 

Revela bastante facilidade: 

• Em narrar vivências, acontecimen-
tos e experiências e formular pla-
nos, desejos, ambições e projetos;  

• Em explicar gostos e opiniões;  

• Em descrever lugares, ações e es-
tados físicos e emocionais;  

• Em apresentar questões, proble-
mas e conceitos, recorrendo a ima-
gens. 

In
te

ra
çã

o
 o

ra
l 

Revela muitas dificuldades: 

• Em formular/aceitar/recusar/ fun-
damentar uma opinião;  

•  Em dar e aceitar conselhos;  

• Em fazer e aceitar propostas;  

•  Em descrever manifestações artís-
ticas e atividades de tempos livres; 

•  Em dar e pedir instruções;  

• Em reagir a instruções. 

Revela alguma facilidade: 

• Em formular/aceitar/recusar/ fun-
damentar uma opinião;  

•  Em dar e aceitar conselhos;  

• Em fazer e aceitar propostas;  

•  Em descrever manifestações artís-
ticas e atividades de tempos livres; 

•  Em dar e pedir instruções;  

• Em reagir a instruções. 

Revela facilidade: 

• Em formular/aceitar/recusar/ fun-
damentar uma opinião;  

•  Em dar e aceitar conselhos;  

• Em fazer e aceitar propostas;  

•  Em descrever manifestações artís-
ticas e atividades de tempos livres; 

•  Em dar e pedir instruções;  

• Em reagir a instruções. 

Revela bastante facilidade: 

• Em formular/aceitar/recusar/ fun-
damentar uma opinião;  

•  Em dar e aceitar conselhos;  

• Em fazer e aceitar propostas;  

•  Em descrever manifestações artís-
ticas e atividades de tempos livres; 

•  Em dar e pedir instruções;  

• Em reagir a instruções. 
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DOMÍNIOS 
NÍVEIS DE DESEMPENHO - Descritores 

Insuficiente (I) Suficiente (S) Bom (B) Muito bom (MB) 

Leitura 

Revela muitas dificuldades: 

• Em compreender o sentido global, 
o conteúdo e a intencionalidade de 
textos de linguagem corrente; 

•  Em reconhecer a sequência tem-
poral dos acontecimentos em tex-
tos narrativos;  

• Em recorrer eficazmente a dicioná-
rios de especialidade;  

• Em identificar os principais verbos 
de instrução (transcrever, indicar, 
sublinhar, apontar, assinalar, enu-
merar, justificar...). 

Revela alguma facilidade: 

• Em compreender o sentido global, 
o conteúdo e a intencionalidade de 
textos de linguagem corrente; 

•  Em reconhecer a sequência tem-
poral dos acontecimentos em tex-
tos narrativos;  

• Em recorrer eficazmente a dicioná-
rios de especialidade;  

• Em identificar os principais verbos 
de instrução (transcrever, indicar, 
sublinhar, apontar, assinalar, enu-
merar, justificar...). 

Revela facilidade: 

• Em compreender o sentido global, 
o conteúdo e a intencionalidade de 
textos de linguagem corrente; 

•  Em reconhecer a sequência tem-
poral dos acontecimentos em tex-
tos narrativos;  

• Em recorrer eficazmente a dicioná-
rios de especialidade;  

• Em identificar os principais verbos 
de instrução (transcrever, indicar, 
sublinhar, apontar, assinalar, enu-
merar, justificar...). 

Revela bastante facilidade: 

• Em compreender o sentido global, 
o conteúdo e a intencionalidade de 
textos de linguagem corrente; 

•  Em reconhecer a sequência tem-
poral dos acontecimentos em tex-
tos narrativos;  

• Em recorrer eficazmente a dicioná-
rios de especialidade;  

• Em identificar os principais verbos 
de instrução (transcrever, indicar, 
sublinhar, apontar, assinalar, enu-
merar, justificar...). 

Escrita 

Revela muitas dificuldades: 

• Em escrever textos sobre assuntos 
conhecidos ou de interesse pes-
soal;  

• Em responder a questionários so-
bre temas diversos;  

• Em participar em atividades de es-
crita coletiva. 

Revela alguma facilidade: 

• Em escrever textos sobre assuntos 
conhecidos ou de interesse pes-
soal;  

• Em responder a questionários so-
bre temas diversos;  

• Em participar em atividades de es-
crita coletiva. 

Revela facilidade: 

• Em escrever textos sobre assuntos 
conhecidos ou de interesse pes-
soal;  

• Em responder a questionários so-
bre temas diversos;  

• Em participar em atividades de es-
crita coletiva. 

Revela bastante facilidade: 

• Em escrever textos sobre assuntos 
conhecidos ou de interesse pes-
soal;  

• Em responder a questionários so-
bre temas diversos;  

• Em participar em atividades de es-
crita coletiva. 
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DOMÍNIOS 
NÍVEIS DE DESEMPENHO - Descritores 

Insuficiente (I) Suficiente (S) Bom (B) Muito bom (MB) 

Gramá-
tica 

Revela muitas dificuldades: 

• Em dominar aspetos fundamentais 
da flexão verbal (pretérito imper-
feito do indicativo, modo impera-
tivo e presente do conjuntivo);  

• em agrupar, no texto, palavras da 
mesma família, do mesmo campo 
lexical e do mesmo campo semân-
tico;  

• em reconhecer equivalências e 
contrastes vocabulares; 

• Reconhecer e usar palavras dos 
campos lexicais: pesos e unidades 
de medida, embalagens, rotina di-
ária, meios de transporte, tempo, 
experiências pessoais, tempos li-
vres, manifestações artísticas, 
país. 

Revela alguma facilidade: 

• Em dominar aspetos fundamentais 
da flexão verbal (pretérito imper-
feito do indicativo, modo impera-
tivo e presente do conjuntivo);  

• em agrupar, no texto, palavras da 
mesma família, do mesmo campo 
lexical e do mesmo campo semân-
tico;  

• em reconhecer equivalências e 
contrastes vocabulares; 

• Reconhecer e usar palavras dos 
campos lexicais: pesos e unidades 
de medida, embalagens, rotina di-
ária, meios de transporte, tempo, 
experiências pessoais, tempos li-
vres, manifestações artísticas, 
país. 

Revela facilidade: 

• Em dominar aspetos fundamentais 
da flexão verbal (pretérito imper-
feito do indicativo, modo impera-
tivo e presente do conjuntivo);  

• em agrupar, no texto, palavras da 
mesma família, do mesmo campo 
lexical e do mesmo campo semân-
tico;  

• em reconhecer equivalências e 
contrastes vocabulares; 

• Reconhecer e usar palavras dos 
campos lexicais: pesos e unidades 
de medida, embalagens, rotina di-
ária, meios de transporte, tempo, 
experiências pessoais, tempos li-
vres, manifestações artísticas, 
país. 

Revela bastante facilidade: 

• Em dominar aspetos fundamentais 
da flexão verbal (pretérito imper-
feito do indicativo, modo impera-
tivo e presente do conjuntivo);  

• em agrupar, no texto, palavras da 
mesma família, do mesmo campo 
lexical e do mesmo campo semân-
tico;  

• em reconhecer equivalências e 
contrastes vocabulares; 

• Reconhecer e usar palavras dos 
campos lexicais: pesos e unidades 
de medida, embalagens, rotina di-
ária, meios de transporte, tempo, 
experiências pessoais, tempos li-
vres, manifestações artísticas, 
país. 

Interação 
cultural 

Revela muitas dificuldades: 

• Em estabelecer relações entre a 
cultura de língua materna e a da 
língua estrangeira, compreen-
dendo as diferenças e semelhan-
ças;  

• Em reconhecer a importância das 
competências comunicativas nas 
competências interculturais. 

Revela alguma facilidade: 

• Em estabelecer relações entre a 
cultura de língua materna e a da 
língua estrangeira, compreen-
dendo as diferenças e semelhan-
ças;  

• Em reconhecer a importância das 
competências comunicativas nas 
competências interculturais. 

Revela facilidade: 

• Em estabelecer relações entre a 
cultura de língua materna e a da 
língua estrangeira, compreen-
dendo as diferenças e semelhan-
ças;  

• Em reconhecer a importância das 
competências comunicativas nas 
competências interculturais. 

Revela bastante facilidade: 

• Em estabelecer relações entre a 
cultura de língua materna e a da 
língua estrangeira, compreen-
dendo as diferenças e semelhan-
ças;  

• Em reconhecer a importância das 
competências comunicativas nas 
competências interculturais. 

 


