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Perfil
De Aprendizagens

Disciplina: Inglês (3.º ano)
(1º Ciclo)

O Perfil do Aluno foi definido com base nas Metas de Aprendizagem (perfil de saída – Nível A1):
Domínios de Referência

Perfil de Aprendizagens Específicas

Ponderação

1. Conhece-se a si próprio e ao outro
Domínio Intercultural /

2. Conhece o dia a dia na escola

Intercultural Domain

3. Conhece algumas características do seu país e dos
outros países
4. Conhece vocabulário simples do dia a dia

Léxico e Gramática /

5. Conhece vocabulário relacionado com a escola

Lexis and Grammar

6. Conhece vocabulário simples, de forma
contextualizada, com base nas estações do ano
7. Conhece, de forma implícita, algumas estruturas
elementares do funcionamento da língua

Compreensão Oral /

8. Compreende sons, entoações e ritmos da língua

Listening

9. Compreende palavras e expressões simples
10. Exprime-se, com ajuda e de forma adequada, em

Interação Oral /

diferentes contextos

Spoken Interaction

11. Interage com o professor, utilizando expressões /
frases simples
12. Produz, com ajuda, sons, entoações e ritmos da

Produção Oral /

língua

Spoken Production

13. Expressa-se, com vocabulário muito limitado, em
situações previamente preparadas

Leitura / Reading

14. Compreende palavras e frases simples

Escrita / Writing

15. Produz com ajuda frases simples

Cognitivo
65%

Domínios de Avaliação

Perfis de Aprendizagem Específicas

Sócioafetivo:

Propõe situações de intervenção individual e/ ou coletiva

Ponderação

Envolver-se espontaneamente nas atividades
Participação e Empenho

Realizar as atividades propostas com regularidade e eficiência
Comunicar e defender ideias próprias
Valorizar o contributo dos outros
Procura e sugere alternativas de trabalho
É autónomo realizando trabalhos de qualidade
Integra-se na turma, colaborando ativamente
Cumpre regras com sentido cívico

Comportamento e
Atitudes

É sempre pontual
Falta apenas por razões de força maior.
Revela curiosidade e desejo de aprender
É, frequentemente, bastante criativo
É autónomo
Controla o desenvolvimento das tarefas com rigor e eficiência
Exprime dúvidas ou dificuldades reais, com sentido de oportunidade
Cumpre as regras de convivência acordadas
É sempre correto e cordial no seu relacionamento com os outros
Coopera sempre com os seus parceiros com envolvimento, esforço e
persistência
É responsável
Zela e contribui para o asseio e conservação dos materiais

35%

