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Competências Domínios Perfil dos Alunos 

(áreas de 
competência) 

Descritores de Desempenho Instrumentos 

Conhecimentos 
e 

Capacidades 
 

Competência 
Comunicativa 

 
 
 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
transversal a todas as 

competências 
 
 

Questionador 
(A, G, I, J) 

 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
 

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

 
 

Sistematizador / 
Organizador 

(A, B, C, E, F, I, J) 
 
 

 Participativo / 
Colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 
 

Compreensão oral 
Compreende e identifica as ideias principais em discursos, em diversos 
suportes, relacionados com o tema em estudo. 
 
Compreensão escrita 
Identifica e descodifica palavras-chave. 
Identifica as ideias principais em diversos tipos de texto. 
Identifica o tipo e o contexto da mensagem. 
Lê e compreende textos relativos ao tema em estudo. 

 
Interação oral 
Interage em situações bem estruturadas, solicitando clarificação e/ou 
repetição e adequando o nível de língua ao interlocutor. 
 
Interação escrita 
Responde a textos/enunciados relacionados com o tema em estudo. 
Preenche formulários. 
Pede e dá informações por e-mail. 
 
Produção oral 
Expressa-se, com correção, em situações previamente preparadas. 
Exprime sentimentos, gostos e preferências, acordo e desacordo. 
Compreende e usa vocabulário específico relacionado com o tema em 
estudo. 
 
Produção escrita 
Planifica e elabora uma atividade de escrita de acordo com as convenções 
textuais e sociolinguísticas, dentro das áreas temáticas apresentadas, 
integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos 

 
 
 
 

Teste sumativo  
(T) 

 
 

Exercício formal de 
Compreensão do 

Oral (CO) 
 

Exercício formal de 
Expressão Oral 

(EO)* 
 

Leitura (L) 
Texto estudado e/ou 

não estudado. 
 
 
 
 
 
 

Produção escrita 
em aula (PE) 



Criativo 
(A, C, D, F, I, J) 

 
Indagador / 
Investigador  

(C, D, F, H, I) 
 

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

 

noutras disciplinas ou UFCD, reformulando-os no sentido de os adequar à 
tarefa proposta. 
 

Competência 
Intercultural 

 

Respeitador da 
diferença /do outro 

(A, B, E, F, H) 
 

Conhecedor / Culto / 
Informado 

(A, B, E, G, I) 
 

Crítico / Analítico 
(A, B, C, D, E, H) 

 
Responsável / 

Autónomo  
(C, D, E, F, I) 

Estabelece comparações entre as suas vivências e as dos outros. 
Reconhece, compreende e explica exemplos concretos de atitudes de 
empatia e respeito intercultural. 
Reconhece a diversidade como uma oportunidade de aprendizagem. 
Reconhece a dimensão sociolinguística/cultural dos textos em análise. 

Competência 
estratégica 

 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

 
 Sistematizador / 

Organizador 
(A, B, C, I) 

 
 Participativo / 

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

 
Responsável / 

Autónomo  
(C, D, E, F, I) 

Demonstra progressiva autonomia na pesquisa, utilizando fontes e 
suportes tecnológicos diversos. 
Mobiliza e desenvolve estratégias autónomas e colaborativas, adaptando-
as de modo flexível às exigências das atividades propostas. 
Manifesta uma atitude proativa perante o processo de aprendizagem. 
Relaciona o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência 
pessoais, recorrendo ao pensamento crítico e criativo. 
Comunica online. 
Desenvolve a literacia em língua inglesa, lendo textos informativos e de 
opinião. 

Atitudes 
(A) 

 

Desenvolvimen
to 

Pessoal e Social 
 

Relacionamento 
Interpessoal 

(E) 
 

Respeito pelas regras (comportamentos incorretos não sujeitos a 
aplicação de falta disciplinar) 

 

Grelha de registo 
de comportamento 

(5%) 



Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

(F) 

Participação. 
Cumprimento de tarefas. 
Organização do trabalho. 

 

Grelha de registo do 
trabalho em aula 

(5%) 

Construção da Classificação 
em cada Módulo 

(T) * 40% + (CO) * 15% + (EO) * 10% + (L) * 10% + (PE) * 15% + (A) * 10% 
 

*Nos Módulos 8 e 9 o Exercício formal de Expressão Oral poderá ser substituído por um segundo Exercício 
Formal de Compreensão do Oral 

 

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 

 

 


