
 

Perfil de Aprendizagens Específicas - Inglês – 2. º CEB 

Domínios do 
conhecimento 

relativos à 
competência 
comunicativa 

Nível 1 
0 – 19% 

Nível 2 
20 – 49% 

Nível 3 
50% - 69% 

Nível 4 
70% - 89% 

Nível 5 
90% - 100% 
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l O aluno não reconhece, nem 

compreende palavras e expressões 
simples de uso corrente relativas a si 
próprio, à sua família e aos contextos 
em que está inserido, quando o 
interlocutor fala de forma clara e 
pausada 

O aluno revela dificuldades em 
reconhecer e compreender palavras 
e expressões simples de uso corrente 
relativas a si próprio, à sua família e 
aos contextos em que está inserido, 
quando o interlocutor fala de forma 
clara e pausada 

O aluno reconhece e compreende, 
razoavelmente, palavras e 
expressões simples de uso corrente 
relativas a si próprio, à sua família e 
aos contextos em que está inserido, 
quando o interlocutor fala de forma 
clara e pausada 

O aluno reconhece e compreende, 
facilmente, palavras e expressões 
simples de uso corrente relativas a si 
próprio, à sua família e aos contextos 
em que está inserido, quando o 
interlocutor fala de forma clara e 
pausada. 

O aluno reconhece e compreende, 
muito facilmente, palavras e 
expressões simples de uso corrente 
relativas a si próprio, à sua família e 
aos contextos em que está inserido, 
quando o interlocutor fala de forma 
clara e pausada. 
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O aluno não compreende textos 
simples com vocabulário limitado. 
Não entende pequenas mensagens e 
não reconhece informação que lhe é 
familiar, relativa aos temas 
abordados. Não identifica a ideia 
principal e a informação essencial em 
textos diversos. 

O aluno revela dificuldades em 
compreender textos simples com 
vocabulário limitado. A maioria das 
vezes não entende pequenas 
mensagens e raramente reconhece 
informação que lhe é familiar, 
relativa aos temas abordados. Revela 
dificuldade em identificar a ideia 
principal e a informação essencial em 
textos diversos. 

O aluno compreende, 
razoavelmente, textos simples com 
vocabulário limitado. Entende 
pequenas mensagens e reconhece 
informação que lhe é familiar, 
relativa aos temas abordados. 
Identifica, globalmente, a ideia 
principal e a informação essencial em 
textos diversos. 

O aluno compreende, facilmente, 
textos simples com vocabulário 
limitado. Entende pequenas 
mensagens e reconhece, com 
facilidade, informação que lhe é 
familiar, relativa aos temas 
abordados. Identifica, com facilidade, 
a ideia principal e a informação 
essencial em textos diversos. 

O aluno compreende, muito 
facilmente, textos simples com 
vocabulário limitado. Entende, com 
muita facilidade, pequenas 
mensagens e reconhece informação 
que lhe é familiar, relativa aos temas 
abordados. Identifica, com muita 
facilidade, a ideia principal e a 
informação essencial em textos 
diversos. 
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O aluno não comunica, nem interage 
em situações simples e previamente 
preparadas. Não consegue formular 
perguntas, nem dar respostas sobre 
a sua identificação e as suas 
vivências (rotinas, gostos e 
preferências). 
Não utiliza vocabulário simples, nem 
elabora frases simples. Não mobiliza 
as estruturas gramaticais mais 
elementares.  
Não pronuncia de forma a ser 
entendido. 

O aluno comunica e interage, de 
forma limitada, em situações simples 
e previamente preparadas. Revela 
dificuldades em formular perguntas e 
dar respostas sobre a sua 
identificação e as suas vivências 
(rotinas, gostos e preferências). 
Utiliza, com limitações, vocabulário, 
frases simples e estruturas 
gramaticais elementares.  
Pronuncia de forma pouco clara. 

O aluno comunica e interage em 
situações simples e previamente 
preparadas, com alguma facilidade. 
Formula perguntas e dá respostas 
sobre a sua identificação e as suas 
vivências (rotinas, gostos e 
preferências), utilizando linguagem 
simples. 
Utiliza, com alguma correção, 
vocabulário e frases simples, 
mobilizando estruturas gramaticais 
elementares. 
Pronuncia de forma suficientemente 
clara para ser entendido. 

O aluno comunica e interage, com 
facilidade, em situações simples e 
previamente preparadas. Formula 
perguntas e dá respostas sobre a sua 
identificação e as suas vivências 
(rotinas, gostos e preferências), com 
facilidade e utilizando linguagem 
simples. 
Utiliza, facilmente, vocabulário e 
frases simples, mobilizando 
estruturas gramaticais elementares.  
Pronuncia de forma clara para ser 
entendido. 

O aluno comunica e interage, com 
muita facilidade, em situações 
simples e previamente preparadas. 
Formula perguntas e dá respostas 
sobre a sua identificação e as suas 
vivências (rotinas, gostos e 
preferências), com muita facilidade e 
utilizando linguagem simples. 
Utiliza com grande facilidade, 
vocabulário e frases simples, 
mobilizando estruturas gramaticais 
elementares. Pronuncia de forma 
bastante clara. 
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O aluno não se expressa sobre si, 
sobre as suas vivências, nem sobre 
os temas explorados. 
Não utiliza vocabulário simples, nem 
elabora frases simples. Não mobiliza 
as estruturas gramaticais mais 
elementares.  
Não pronuncia de forma a ser 
entendido. 

O aluno expressa-se, de forma muito 
limitada, sobre si, sobre as suas 
vivências e sobre os temas 
explorados. 
Utiliza, com limitações, vocabulário e 
frases simples e estruturas 
gramaticais elementares.  
Pronuncia de forma pouco clara.  
 

O aluno expressa-se, com alguma 
facilidade, sobre si, sobre as suas 
vivências e sobre os temas 
explorados. 
Utiliza, com alguma correção, 
vocabulário e frases simples, 
mobilizando estruturas gramaticais 
elementares. Pronuncia de forma 
suficientemente clara para ser 
entendido. 

O aluno expressa-se com facilidade 
sobre si, sobre as suas vivências e 
sobre os temas explorados. 
Utiliza, facilimente, vocabulário e 
frases simples, mobilizando 
estruturas gramaticais elementares.  
Pronuncia de forma clara para ser 
entendido. 
 

O aluno expressa-se, com muita 
facilidade, sobre si, sobre as suas 
vivências e sobre os temas 
explorados. 
Utiliza com grande facilidade, 
vocabulário e frases simples, 
mobilizando estruturas gramaticais 
elementares. Pronuncia de forma 
bastante clara. 
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O aluno não completa, de forma 
guiada, pequenos textos, nem 
formula perguntas ou redige 
respostas com vocabulário limitado 
sobre temas estudados. Não produz 
textos breves e muito simples, de 25 
a 35 palavras, nem utiliza as 
estruturas gramaticais elementares.  

O aluno raramente completa, de 
forma guiada, pequenos textos, 
raramente formula perguntas ou 
redige respostas com vocabulário 
limitado sobre temas estudados. 
Raramente produz textos breves e 
muito simples, de 25 a 35 palavras, 
ou utiliza as estruturas gramaticais 
elementares.  

O aluno completa, de forma guiada, 
pequenos textos e formula, com 
alguma correção, perguntas ou 
redige respostas com vocabulário 
limitado sobre temas estudados. 
Produz textos breves e muito simples 
de 25 a 35 palavras, utilizando a 
maioria das vezes, as estruturas 
gramaticais elementares de forma 
adequada.  

O aluno completa, de forma guiada, 
pequenos textos e formula, com 
facilidade, perguntas ou redige 
respostas com vocabulário limitado 
sobre temas estudados.  
Produz textos breves e muito simples 
de 25 a 35 palavras, utilizando, com 
global correção, as estruturas 
gramaticais elementares.  

O aluno completa, de forma guiada, 
pequenos textos e formula, com 
muita facilidade, perguntas ou redige 
respostas com vocabulário limitado 
sobre temas estudados.  
Produz textos breves e muito simples 
de 25 a 35 palavras, utilizando, 
corretamente, estruturas gramaticais 
elementares.  

Nota: O aluno deverá ainda ser capaz de desenvolver, no âmbito das Atitudes e Valores, competência intercultural, reconhecendo realidades interculturais distintas. De igual forma, o aluno deve 
ficar munido de competência estratégica tornando-se capaz de comunicar eficazmente em contexto; trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos; utilizar a literacia tecnológica para 
comunicar e aceder ao saber em contexto; pensar criticamente; relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto; e desenvolver o aprender a aprender em contexto de 
sala de aula e aprender a regular o processo de aprendizagem. 
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