
Disciplina:Inglês

Nível de proficiência Nível de proficiência Nível de proficiência Nível de proficiência Nível de proficiência

E D C B A

Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho
Muito Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom

Apresenta graves dificuldades na 
compreensão oral, não percebendo 

ainda a informação transmitida

Apresenta dificuldades na 
compreensão oral, não percebendo 
ainda grande parte da informação 

transmitida

Compreende a informação 
essencial do discurso oral

Compreende a informação 
global do discurso oral

Compreende integralmente a 
informação do discurso oral

Apresenta graves dificuldades na 
compreensão escrita, não 

percebendo ainda a informação 
transmitida

Apresenta dificuldades na 
compreensão escrita, não 

percebendo ainda grande parte da 
informação transmitida

Compreende a informação 
essencial dos enunciados escritos

Compreende a informação 
global dos enunciados escritos

Compreende integralmente a 
informação dos enunciados 

escritos

Apresenta graves dificuldades de 
interação oral, não conseguindo 

ainda estabelecer qualquer tipo de 
comunicação

Apresenta dificuldades de interação 
oral, manifestando ainda problemas 

em manter a comunicação

Interage com imprecisões que não 
comprometem a

comunicação
Interage com correção

Interage com correção, coerência 
e frases completas

Apresenta graves dificuldades de 
interação escrita, não conseguindo 
ainda estabelecer qualquer tipo de 

comunicação

Apresenta dificuldades de interação 
escrita, manifestando ainda 

problemas em manter a 
comunicação

Interage com imprecisões que não 
comprometem a comunicação

Interage com correção
Interage com correção, coerência 

e frases completas

Apresenta graves dificuldades de 
produção oral, não conseguindo 

ainda transmitir informação

Apresenta dificuldades de 
produção oral, manifestando ainda 

problemas em transmitir 
informação

Produz um discurso oral  simples 
e adequado ao contexto, mas com 

algumas incorreções

Produz um discurso oral 
correto e adequado ao 

contexto

Produz um discurso oral correto, 
coerente, com frases completas e 
variadas e adequado ao contexto

Apresenta graves dificuldades de 
produção escrita, não conseguindo 

ainda escrever palavras corretamente 
ou frases com sentido

Apresenta dificuldades de 
produção escrita, manifestando 

ainda problemas em escrever 
palavras corretamente ou frases 

com sentido

Escreve palavras e frases muito 
simples e adequadas ao tema, mas 

com algumas incorreções

Escreve palavras e frases  
simples e adequadas ao tema

Escreve palavras e frases variadas 
com correção, coerência e 

adequadas ao tema

Ainda não consegue ler
Ainda lê sem fluência, entoação, 
ritmo ou pronúncia adequados

Ainda lê com pouca fluência, 
entoação, ritmo e pronúncia 

Lê com  alguma fluência, 
entoação, ritmo e pronúncia

Lê com adequada fluência, 
entoação, ritmo e pronúncia 

Compreensão 
escrita

Interacção oral
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Produção escrita

Leitura

Compreensão oral 

Produção oral

Interacção escrita

Ano	de	escolaridade:	3.º	anoCiclo	de	ensino:	1.º	ciclo

CompetênciasDomínio

Os níveis de desempenho estão inclusos uns nos outros

Níveis de desempenho – descritores



FRANCÊS

MUITO INSUFICIENTE  em 4 ou mais  domínios relativos 
à competência comunicativa.

Não desenvolve qualquer 
competência

Muito incumpridor e desrespeitador do 
deveres.

INSUFICIENTE em 3 ou mais  domínios relativos à 
competência comunicativa

Não é autónomo nem seguro no 
exercício das competências

Incumpridor na maior parte das vezes.

SUFICIENTE em 4 ou mais domínios  relativos à 
competência comunicativa. Não pode apresentar 
desempenho MUITO INSUFICIENTE em nenhum  dos 
restantes domínios

Alguma autonomia e segurança 
no exercício das competências

É muito instável no cumprimento dos 
deveres. Tem um perfil não muito 

cooperante e algumas faltas de material

BOM em 3 ou mais domínios  da  competência 
comunicativa.
Não pode apresentar desempenho INSUFICIENTE  em 
nenhum  dos restantes domínios.

Autónomo e seguro no exercício 
das competências

Pontualmente tem falhas nos deveres de 
assiduidade e pontualidade. Por vezes não 
traz material e nem sempre é cooperante

 MUITO BOM em 4 ou mais domínios relativos à 
competência comunicativa. Não pode apresentar 
desempenho SUFICIENTE ou  menos  em nenhum dos 
restantes domínios

É autónomo, seguro e criativo no 
exercício das competências

Cumpre os deveres de assiduidade e 
pontualidade. Traz o material quando é 
necessário, é repeitador e cooperante

1
Os domínios das 

competências  
intercultural e 

estratégica servem 
de suporte à 
construção e 

desenvolvimento da 
competência 

comunicativa, 
constituindo-se esta 
última como central 

na avaliação 
pedagógica 
(formativa e 

sumativa) do aluno.
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3

4
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Critérios de Classificação

Disciplina:	 Ciclo	de	ensino:	3.º	Ciclo Ano	de	escolaridade:	7.º	ano

Requisitos para Classificação
Requisito 1 Requisito 2 Requisito 3 Requisito 4

Níveis P. Intercultural e 
estratégico

Perfil científico PASEO: Perfil de 
Competências

Perfil comportamental



Mais de 4 participações e faltas 
disciplinares graves; mais de 50 % de faltas 

injustificadas

Até 4 participações disciplinares e faltas 
disciplinares; até 50% de faltas 

injustificadas

Até 2 participações disciplinares e faltas 
disciplinares; até 40% de faltas 

injustificadas

Até 2 participações disciplinares; sem 
faltas disciplinares; até 20% de faltas 

injustificadas

Sem participações; sem faltas disciplinares; 
até 10% de faltas injustificadas

Perfil disciplinar

Critérios de Classificação

Ano	de	escolaridade:	7.º	ano

Requisitos para Classificação
Requisito 5


