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Competências Domínios Perfil dos Alunos (áreas de competência) Descritores de Desempenho 

 
Conhecimentos  

e  
Capacidades 

 
Competência 
Comunicativa 

[CC]: 
 
 

Compreensão 
Oral [CC/CO] 

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) 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J)  

Comunicador (A, B, D, E, H)  

Questionador (A, F, G, I, J) 

Seguir instruções detalhadas dadas pelo professor, bem como 
mensagens e informações diversas. 

Identificar o conteúdo principal do que se ouve e vê, os 
intervenientes e a sequência do discurso assim como informações 
específicas sobre temas atuais ou de interesse cultural.  

Compreender, com facilidade, discursos produzidos de forma clara. 

Seguir conversas do dia a dia e acompanha uma apresentação breve 
sobre temas estudados. 

Compreensão 
Escrita [CC/CE] 

Ler e compreender textos narrativos e informativos, de alguma 
complexidade, escritos em linguagem clara e corrente sobre temas 
abordados no domínio intercultural. 
Identificar informação essencial em textos informativos e argumen-
tativos breves sobre temas culturais e sociais. 
Ler textos de leitura extensiva de natureza diversa. 
Utilizar dicionários diversificados. 

Interação Oral 
[CC/IO] 

Responder de forma pertinente ao discurso do interlocutor. 
Trocar informações relevantes e dar opiniões sobre problemas prá-
ticos quando questionado diretamente. 
Interagir, com correção, sobre assuntos conhecidos. 

Interação Escrita 
[CC/IE] 

Interagir de forma progressivamente mais elaborada, sobre assun-
tos de carácter geral, completando formulários, mensagens e tex-
tos. 
Escrever comentários e mensagens em blogues e redes sociais. 
Responder a um inquérito, e-mail. 

Produção Oral 
[CC/PO] 

Expressar-se, com correção, em situações previamente preparadas, 
com pronúncia e entoação adequados. 

Fazer pequenas apresentações sobre os temas explorados e/ou do 
seu interesse. 

Produção Escrita 
[CC/PE] 

Produzir textos, utilizando vocabulário comum, mas diversificado.  

Escrever sobre os temas estudados. 

Conhecimentos  
e  

Capacidades 
 

Competência 
Intercultural 

[CI]: 

Reconhecer 
realidades 

interculturais 
distintas 
[CI/RRID] 

 
Respeitador da diferença /do outro (A, B, E, F, H) 

Descrever, de forma sumária, tradições do seu meio cultural. 
Estabelecer comparações entre as suas vivências e as dos outros. 
Reconhecer, compreender e explicar exemplos concretos de atitu-
des de tolerância e respeito intercultural.  
Reconhecer a diversidade como uma oportunidade de aprendiza-
gem para todos. 
Identificar e comentar alguns fatores que dificultam a comunicação 
intercultural. 
Identificar problemas e soluções possíveis. 



Conhecimentos  
e  

Capacidades 
 

Competência 
Estratégica 

[CE]: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicar 
eficazmente em 

contexto 
[CE/CEC] 

Autoavaliador (transversal às áreas)  

Participativo/Colaborador (B, C, D, E, F)  

Responsável/Autónomo (C, D, E, F, G, H, I, J)  

Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

Reconhecer diferentes estratégias de comunicação nas fases de 
planificação, realização e avaliação das atividades comunicativas e 
escolher a mais apropriada. 
Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral com confi-
ança e criatividade. 
Pedir e dar informações. 
Trocar informações relevantes e dar opiniões sobre problemas prá-
ticos quando questionado diretamente. 
Responder com segurança a perguntas colocadas, revelando uma 
opinião crítica devidamente fundamentada. 
Ultrapassar falhas de comunicação oral ou escrita de forma a co-
municar, com clareza e correção, sobre assuntos conhecidos. 
Interromper ou mudar de assunto, retomando-o de forma coerente. 

Trabalhar e 
colaborar em 

pares e 
pequenos grupos 

[CE/TCPPG] 

Participar em atividades de pares e grupos para atingir um objetivo 
a curto prazo, revelando capacidade para se colocar na posição do 
outro.  
Planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares/trabalho de 
grupo, partilhando tarefas e responsabilidades e minimizando pos-
síveis diferenças e discordâncias. 
Pedir e dar informações e sugestões de modo a analisar um problema 
sob perspetivas novas e expressar a sua opinião. 

Utilizar a 
literacia 

tecnológica para 
comunicar e 

aceder ao saber 
em contexto 

[CE/LT] 

Comunicar com outros para escrever comentários e mensagens em 
blogues e redes sociais. 

Escrever ou responde a uma carta/email informal/formal. 

Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que 
se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do 
aluno, utilizando aplicações informáticas online. 

Pensar 
criticamente 

[CE/PC] 

Desenvolver a empatia com o outro de forma a adquirir atitudes mais 
tolerantes, reconhecendo e respeitando opiniões divergentes de 
modo a realizar novas aprendizagens. 

Ouvir atentamente, compreender o outro e refletir criticamente 
sobre o que foi dito, dando razões para justificar as suas conclusões, 
associando aprendizagens novas às anteriores. 

 
Atitudes 

 

Desenvolvimento 
Pessoal e Social 

[A] 

Relacionamento Interpessoal (E) 
 

Respeitar as regras (comportamentos incorretos não sujeitos a 
aplicação de falta disciplinar). 

Desenvolvimento pessoal e autonomia (F) Cumprir as tarefas propostas em aula. 

 
 
 
 
 
 



Áreas de Competências do Perfil dos Alunos 

A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - 
Relacionamento Interpessoal; F- Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber 
científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo 

 

Instrumentos de Avaliação - 1.º e 2.º Semestres 

 

Avaliação Diagnóstica Quando pertinente - 2 a 4 domínios 

 

Avaliação Sumativa   

Estratégias/Atividades Instrumentos 

Exercício formal de Interação Oral (IO)/ 
Exercício formal de Apresentação Oral (AO) 

Respostas sobre texto trabalhado e/ou tema em estudo / Grelha de avaliação sumativa classificatória do 
produto de um trabalho individual e/ou de pares/grupo/projeto 

Exercício formal de Compreensão Oral (CO) Exercício formal de CO para avaliação sumativa classificatória 

Exercício formal de Leitura (L) Grelha de avaliação sumativa classificatória de leitura de texto estudado e/ou não estudado 

Exercício formal de Produção Escrita (PE) Exercício formal de PE para avaliação sumativa classificatória 

Teste (T) Teste de avaliação sumativa classificatória 

 

Avaliação Formativa  No mínimo, 4 tipologias de instrumentos diferentes 

Estratégias/Atividades/Metodologias Instrumentos 

Exercícios de Interação Oral  Grelha de observação/registo (para avaliação formativa) 

Exercícios de Compreensão Oral  Fichas autocorretivas e/ou correção pelo professor 

Exercícios de Produção Oral  Grelha de observação/registo (para avaliação formativa) 

Exercícios de Leitura  Grelha de observação/registo (para avaliação formativa) 

Exercícios de Produção Escrita  Fichas autocorretivas e/ou correção pelo professor 

Exercícios de Funcionamento da Língua Fichas autocorretivas e/ou correção pelo professor 

 

Área Disciplinar / Ciclos de Escolaridade Construção da Classificação - Ponderação 

Inglês – 3.º Ciclo (T) * 30% + (CO) * 10% + (IO/AO) * 10% + (L) * 10% + (PE) * 10% + [A] * 30% 

 

 


