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PERFIS DO ENSINO SECUNDÁRIO  

 
Da ponderação dos critérios de avaliação gerais e específicos, resultará a atribuição das seguintes 

classificações: 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 a 6 valores: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
O aluno não compreende o que ouve e lê. Quando lê, desconhece a correspondência entre as grafias e os 
sons. Exprime-se, oralmente e por escrito, com bastantes incorreções linguísticas e ortográficas. Não se 
esforça por tentar superar as suas dificuldades. Quando está presente, não participa nas atividades propostas. 
Apresenta grande falta de conhecimentos no que diz respeito às competências gerais enunciadas no 
programa. Não manifesta interesse nem pela língua nem pela cultura. Não cumpre as regras da sala de aula. 
Não é assíduo. Não atinge os objetivos mínimos propostos. Tem um desempenho muito fraco nos trabalhos 
escritos e nas fichas de trabalho / de avaliação. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7 a 9 valores: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

O aluno não compreende grande parte do que ouve e lê. Lê, manifestando grande dificuldade em respeitar o 
sistema fonológico da língua. Revela muitas dificuldades em exprimir-se oralmente e por escrito. O seu 
interesse e assiduidade são irregulares. A sua participação é insuficiente. Revela pouco interesse pela língua 
e pela cultura. Cumpre, irregularmente, as regras da sala de aula. Apresenta falta de conhecimentos no que 
diz respeito às competências gerais enunciadas no programa. Tem um desempenho pouco satisfatório nos 
trabalhos escritos e nas fichas de trabalho / de avaliação. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~10 a 13 valores: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
O aluno compreende o essencial do que ouve e lê, ainda que revele algumas dificuldades. Domina 
satisfatoriamente as regras da comunicação oral e escrita. Revela interesse pela língua e pela cultura. Cumpre 
as regras da sala de aula. Participa com regularidade nas atividades propostas. É assíduo e pontual. 
Apresenta alguns conhecimentos no que diz respeito às competências gerais enunciadas no programa. 
Revela capacidade de análise e reflexão crítica razoáveis. Tem um desempenho satisfatório nos trabalhos 
escritos e nas fichas de trabalho / de avaliação. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~14 a 16 valores: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
O aluno compreende com alguma facilidade o que ouve e lê. Tanto na escrita, como na oralidade, exprime-se 
com relativa correção. Lê, respeitando o sistema fonológico da língua. Mostra-se interessado pela 
aprendizagem da língua e da cultura. Cumpre, claramente, as regras da sala de aula. É assíduo e pontual. 
Atinge com alguma facilidade os objetivos propostos. Revela boa capacidade de análise crítica. Tem um bom 
desempenho nos trabalhos escritos e nas fichas de trabalho / de avaliação. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~17 a 20 valores: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
O aluno compreende tudo o que ouve e lê. Lê respeitando integralmente o sistema fonológico da língua. Fala 
e escreve com clareza e correcção. Aplica criativamente os conhecimentos linguísticos adquiridos. É muito 
interessado. Dinamiza as atividades letivas. Revela imaginação e sentido crítico. Cumpre, plenamente, as 
regras da sala de aula. É assíduo e pontual. Atinge com bastante facilidade os objetivos propostos. Revela 
uma excelente capacidade de análise crítica. Tem um desempenho muito bom nos trabalhos escritos e nas 
fichas de trabalho/ de avaliação. 
 

 


