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Perfil de Aprendizagem de Português – 2º ciclo 

Domínio: ORALIDADE 

  Objetivos 

1.  Interpreta textos orais breves.   
 
2.  Utiliza procedimentos para registar e reter a informação.  
 
3.  Produz textos orais com diferentes finalidades e com coerência.   
 
 4.  Compreende e apresenta argumentos.   
 

Domínio: LEITURA e ESCRITA 

Objetivos  

5.  Lê em voz alta palavras e textos.   
 
6.  Lê textos diversos.  
  
7.  Compreende o sentido dos textos.   
 
 8.  Faz inferências a partir da informação prévia ou contida no texto.  
  
9.  Organiza a informação contida no texto.   
 
10.  Avalia criticamente textos.   
 
11.  Planifica a escrita de textos.  
  
12.  Redige corretamente.  
 
13.  Escreve textos narrativos.   
 
14.  Escreve textos expositivos/informativos.   
 
15.  Escreve textos de opinião.   
 
16.  Escreve textos diversos.  
 
17.  Revê textos escritos.   

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínio: EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

Objetivos 

18.  Lê e interpreta textos literários.   
 
 19.  Toma consciência do modo como os temas, as experiências e os valores são representados  n
os textos literários.   
 
 20.  Lê e escreve para fruição estética.  
 

Domínio: GRAMÁTICA 

Objetivos  

21.  Explicita aspetos fundamentais da morfologia e da lexicologia.  
 
 22.  Conhece classes de palavras.  
  
23.  Analisa e estrutura unidades sintáticas. 
 
24. Reconhece propriedades das palavras e formas de organização do léxico. 
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3.º Ciclo 

Perfil do aluno - Português 
 

Domínios  O aluno: 

Oralidade 

-Expressa-se com clareza e correção; 
-Identifica o tema e explicita o assunto de textos / enunciados orais; 
-Apresenta e defende ideias, comportamentos, valores, justificando pontos de vista; 
-Faz a apresentação oral de um tema de acordo com o estabelecido nas metas curriculares; 
-Usa a palavra com fluência e correção, com um grau de complexidade adequado às 
situações de comunicação. 

Leitura / 
Educação Literária 

-Lê expressivamente em voz alta; 
-Lê, interpreta e aprecia textos literários de diferentes tipologias e graus de complexidade. 
-Identifica ideias-chave; 
-Toma notas, organizando-as; 
-Explicita o sentido global do texto. 

Gramática  
 

-Analisa e estrutura unidades sintáticas; 
-Conhece e reconhece classes de palavras; 
-Explicita aspetos fundamentais da sintaxe do português. 

Escrita 

-Utiliza uma caligrafia legível  
-Utiliza, com progressiva autonomia, estratégias de planificação; 
-Ordena e hierarquiza a informação; 
-Dá ao texto a estrutura e o formato adequados, respeitando convenções tipológicas e 
(orto)gráficas estabelecidas; 
-Adequa os textos a diferentes públicos e finalidades comunicativas; 
-Diversifica o vocabulário e as estruturas sintáticas; 
-Utiliza adequadamente os sinais auxiliares da escrita e os sinais de pontuação. 

Atitudes e valores 

- Participa e colabora na aula; 
- Faz os trabalhos autónomos; 
- Apresenta o material necessário; 
- Respeita os compromissos assumidos; 
- Respeita as regras de saber-estar. 
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