
 

Perfil de Aprendizagens Específicas - Português – 3.º Ciclo 

 

Domínios do 
conhecimento 

Nível 1 
0 – 19% 

Nível 1 
20 – 49% 

Nível 3 
50% - 69% 

Nível 4 
70% - 89% 

Nível 5 
90% - 100% 

Conhecimento 

Cognitivo  
(Construção do 

conhecimento, do 
pensamento crítico e 

reflexivo) 

- O aluno não consegue aceder à 
informação;  
 
- Produz discursos orais e escritos 
inconsistentes, com informação 
ambígua, confusa, muito 
elementar ou indiscernível, 
utilizando vocabulário restrito e 
inadequado. 

- O aluno não consegue analisar a 
informação acedida;  
 
- Produz discursos orais e escritos 
inconsistentes, de forma muito 
elementar, com lacunas, utilizando 
um vocabulário restrito, 
redundante e, muitas vezes, 
inadequado. 

- O aluno apresenta algumas 
dificuldades em analisar a 
informação acedida;  
 
- Produz discursos orais e escritos 
com alguma coerência, dominando 
suficientemente os mecanismos de 
coesão textual e recorrendo a um 
vocabulário elementar, mas 
adequado. 

- O aluno analisa com facilidade a 
informação acedida;  
 
- Produz discursos orais e escritos 
globalmente coerentes, dominando 
os mecanismos de coesão textual e 
utilizando vocabulário adequado. 

- O aluno analisa com competência 
a informação acedida;  
 
- Produz discursos orais e escritos 
coerentes, dominando os 
mecanismos de coesão textual e 
recorrendo a vocabulário variado e 
adequado. 

Conhecimento 
Processual  

(Organização da 
aprendizagem de modo a 

realizar as necessárias 
reformulações) 

- O aluno não possui um 
conhecimento básico dos 
conteúdos programáticos;  
 
- Não consegue adequar e 
adaptar as aprendizagens;  
 
- Não desenvolve métodos de 
estudo. 

- O aluno raramente demonstra 
possuir um conhecimento básico 
dos conteúdos programáticos;  
 
- Não relaciona as aprendizagens 
desenvolvidas;  
 
- Não desenvolve de forma eficaz 
métodos de estudo. 

- O aluno demonstra possuir um 
conhecimento básico dos 
conteúdos programáticos;  
 
- Por vezes, relaciona as 
aprendizagens;  
 
- Desenvolve, com alguma 
frequência, métodos de estudo 
eficazes. 

- O aluno demonstra conhecimento 
dos conteúdos programáticos;  
 
- Relaciona eficazmente as 
aprendizagens;  
 
- Desenvolve e implementa 
estratégias de resolução de 
problemas com facilidade;  
 
- Desenvolve métodos de estudo 
eficazes. 

- O aluno demonstra um 
conhecimento profundo dos 
conteúdos programáticos;  
 
- Relaciona eficazmente as 
aprendizagens;  
 
- Desenvolve e implementa 
estratégias de resolução de 
problemas com facilidade e de 
forma autónoma;  
 
- Desenvolve autonomamente 
métodos de estudo eficazes. 

Compreensão e expressão 
em língua portuguesa 

- O aluno não domina os 
mecanismos de leitura, 
interpretação e produção de 
enunciados orais e escritos da 
língua portuguesa como principal 
veículo da construção crítica do 
conhecimento.  
 

- O aluno nem sempre domina 
adequadamente os mecanismos de 
leitura, interpretação e produção 
de enunciados orais e escritos da 
língua portuguesa como principal 
veículo da construção crítica do 
conhecimento. 

- O aluno domina os mecanismos 
de leitura, interpretação e 
produção de enunciados orais e 
escritos da língua portuguesa como 
principal veículo da construção 
crítica do conhecimento. 

- O aluno domina bem os 
mecanismos de leitura, 
interpretação e produção de 
enunciados orais e escritos da 
língua portuguesa como principal 
veículo da construção crítica do 
conhecimento. 

- O aluno domina com proficiência 
os mecanismos de leitura, 
interpretação e produção de 
enunciados orais e escritos da 
língua portuguesa como principal 
veículo da construção crítica do 
conhecimento. 
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