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Perfil de Aprendizagens Específicas –  Inglês – 1º ciclo 

(ponto 2, artigo 7º, despacho normativo nº1- F/2016) 

Em final de ano letivo o/a aluno/a será capaz de compreender e usar expressões familiares e 

quotidianas, assim como enunciados muito simples, que visam satisfazer necessidades concretas. 

Deverá conseguir apresentar-se e apresentar outros e deverá ser capaz de fazer perguntas e dar 

respostas sobre aspetos pessoais como, por exemplo, o local onde vive, as pessoas que conhece 

e as coisas que tem. Deverá ser capaz de comunicar de modo simples, se o interlocutor falar 

lenta e distintamente e se se mostrar cooperante. 

 

 

A - Compreensão Oral/Listening 

1. Compreender entoações e ritmos da língua bem como palavras e expressões simples 

a) Identificar sons e entoações diferentes na língua estrangeira por comparação com a língua 

materna. 

2. Compreender frases simples, articuladas de forma clara e pausada 

a) Entender frases sobre os temas estudados. 

b) Acompanhar a sequência de pequenas histórias conhecidas. 

 

B - Interação Oral/Spoken Interaction 

1. Exprimir-se de forma adequada em diferentes contextos    

2. Interagir com o professor e/ou com os colegas em situações simples e previamente 

preparadas 

a) Perguntar e responder sobre temas previamente apresentados. 

b) Participar oportunamente em situações de interação discursiva. 

 

C - Leitura/Reading 

1. Compreender frases e textos muito simples 

a) Identificar vocabulário acompanhado por imagens. 

b) Ler pequenas histórias ilustradas, com vocabulário conhecido. 

 

D - Produção Oral/Spoken Production 

1. Produzir sons, entoações e ritmos da língua 

a) Repetir sons e vocábulos conhecidos e memorizados. 

2. Expressar-se, com vocabulário limitado, em situações previamente preparadas 

a) Falar sobre os temas trabalhados. 

b) Produzir textos orais corretos e simples, usando vocabulário e estruturas gramaticais 

diversificados, recorrendo a mecanismos de coesão discursiva. 

 

E - Escrita/Writing 

1. Utilizar palavras conhecidas 

a) Legendar sequências de imagens. 

b) Preencher espaços lacunares, em textos muito simples, com palavras dadas. 

 



 

2. Produzir um texto muito simples com vocabulário limitado 

a) Preencher balões de fala em sequências de imagens. 

b) Redigir textos simples com alguma coerência linguística. 

c) Escrever textos simples para expressar conhecimentos. 

 

F – Léxico e Gramática/Lexis and Grammar 

a) Conhecer vocabulário simples do dia-a-dia. 

b) Conhecer vocabulário com base nos temas apresentados. 

c) Compreender algumas estruturas elementares do funcionamento da língua. 

 

G - Domínio Intercultural / Intercultural Domain 

a) Conhecer-se a si e ao outro. 

b) Desenvolver o conhecimento do seu mundo e do mundo do outro. 

 

H – Comportamento/Behaviour 

a) Ser assíduo e pontual. 

b) Ter um comportamento adequado na sala de aula. 

c) Fazer-se acompanhar do material necessário. 

d) Apresentar um caderno organizado. 

e) Realizar os trabalhos propostos.  

f) Mostrar-se empenhado, interessado, persistente e responsável. 

g) Participar nas atividades da aula. 

h) Cooperar com o grupo/turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Especial atenção deverá ser dada à capacidade de comunicação oral por parte do/a 

aluno/aluna. 
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Perfil de aprendizagens específicas de 

Inglês, 2º ciclo 
 

 

A. Compreensão Oral-Listening 
• Compreender expressões e vocabulário de uso mais frequente relacionado com os 

aspetos de interesse pessoal como, por exemplo, a família, compras, trabalho e 
meio envolvente;  

• Compreender o essencial de um anúncio e de mensagens simples, curtas e claras; 
• Identificar palavras e expressões em canções e textos áudio/audiovisuais; 
• Entender pedidos que lhe são dirigidos diretamente; 
• Entender perguntas feitas diretamente. 

 
B. Leitura-Reading 
• Compreender textos curtos e simples; 
• Localizar uma informação previsível e concreta em textos de uso corrente em que 

predomine uma linguagem relacionada com o quotidiano; 
• Entender mensagens (postais, convites, emails, sms); 
• Reconhecer informação que lhe é familiar (identificação pessoal, rotinas, 

passatempos); 
• Ler histórias ilustradas, com vocabulário conhecido. 

 
C. Interação Oral-Spoken Interaction 
• Comunicar de forma simples, sobre assuntos conhecidos, de interesse pessoal ou 

atividades habituais que exijam apenas uma troca de informação simples e direta; 
• Participar em breves trocas de palavras, numa conversa sobre assuntos conhecidos, 

de interesse pessoal ou pertinentes para o dia-a-dia. 
• Interagir com os colegas em situações simples e previamente preparadas. 
• Expressar-se com vocabulário condicionado em situações previamente preparadas. 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
D. Produção Oral-Spoken Production 
• Articular expressões e frases de forma simples; 
• Descrever acontecimentos, no sentido que construir uma história; 
• (Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia e entoação 

adequadas. 
 

E. Escrita-Writing 
• Produzir um texto escrito articulado de forma simples sobre assuntos conhecidos 

ou de interesse pessoal. 
• Escrever cartas/mails para descrever experiências ou impressões. 
• Completar, de forma guiada, pequenos diálogos que façam sentido. 

 
F. Domínio Intercultural-Intercultural Domain 
• Conhecer aspetos culturais de países de expressão inglesa 
• Conhecer o seu meio e o dos outros para comparar universos diferenciados.  

 

G. Léxico/ Gramática-Lexis and Grammar 
• Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas estruturas do 

funcionamento da língua com alguma complexidade. 
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  Departamento de línguas         Inglês – 3.º ciclo   

Perfil do aluno 

 

A - Compreensão Oral / Listening 
 

1. Compreende discursos produzidos de forma clara. 
2. Compreende diferentes tipos de texto áudio /audiovisual adequados ao seu nível de 

conhecimento. 
 

 
B - Interação Oral / Spoken Interaction 
 

1. Interage sobre assuntos conhecidos, podendo pedir ajuda e reformula o discurso. 
2. Produz diálogos sobre tópicos da atualidade. 

 
 
C – Leitura / Reading 

 
1. Lê textos adaptados de tipologia diversificada para recolha de informação.  
2. Lê textos adaptados de leitura extensiva. 

 
 
D - Produção Oral / Spoken Production 
 

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

 
E – Escrita / Writing 
 

1.  Interage, com relativa facilidade, sobre assuntos de caráter geral. 
2. Produz textos, de 80 a 100 palavras, com relativa facilidade, utilizando vocabulário 

comum, mas diversificado. 
 

F - Domínio Intercultural / Intercultural Domain    
 

1.  Conhece alguns aspetos culturais de alguns países de expressão inglesa. 
2.  Conhece e descreve temas da atualidade. 
3.  Reconhece a diversidade como uma oportunidade de aprendizagem para todos. 

 
  
 

 
 



 
 
 
 
 
G – Conteúdos lexicais e gramaticais / Lexical and grammatical contents 
 

1. Compreende formas de organização do léxico e conhece algumas estruturas comuns do 
funcionamento da língua. 
 

H - Comportamento/Behaviour 
 

1. É assíduo e pontual. 
2. Tem um comportamento adequado na sala de aula. 
3. Faz-se acompanhar do material necessário. 
4. Apresenta um caderno organizado. 
5. Realiza os trabalhos propostos.  
6. Mostra-se empenhado, interessado, persistente e responsável. 
7. Participa nas atividades da aula. 
8. Coopera com o grupo/turma. 
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