AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO LOURENÇO – VALONGO
Departamento de Línguas
Inglês – 3º Ciclo

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS – 7º ANO
O perfil do aluno foi definido com base nas Metas de Aprendizagem, no Quadro Europeu de Referência das
Línguas Estrangeiras (Perfil de saída – Nível A2) e nos Critérios de Avaliação do Agrupamento.

Aprendizagens Académicas
O aluno …
1. Compreensão Oral – Listening (L7)
 Compreende, com ajuda, discursos simples quando se fala de forma clara e pausada.
 Compreende conteúdos muito simples em programas produzidos para o seu nível em meios
áudio/audiovisuais.
2. Leitura – Reading (R7)
 Lê textos breves sobre assuntos do seu interesse.
 Utiliza dicionários bilingues para consulta.
 Lê pequenos textos adaptados de leitura extensiva.
3. Interação Oral – Spoken Interaction (SI7)
 Interage, com alguma ajuda, com um interlocutor em situações familiares previamente preparadas.
 Interage, com alguma ajuda, em diferentes tipos de registo.
4. Produção Oral – Spoken Production (SP7)
 Produz, com alguma ajuda, sons, entoações e ritmos da língua.
 Expressa-se, com vocabulário simples sobre assuntos familiares, em situações previamente preparadas.
5. Escrita – Writing (W7)
 Interage com linguagem simples sobre assuntos do dia- a- dia.
 Produz pequenos textos, de 25 a 35 palavras, com linguagem simples e frequente.
6. Domínio Intercultural – Intercultural Domain (ID7)
 Compreende a estrutura geográfica e organizacional das Ilhas Britânicas e dos Estados Unidos da
América.
 Localiza, no mapa, alguns países de expressão inglesa e União Europeia.
 Conhece o seu meio e o dos outros e compreende universos culturais diferenciados.
7. Léxico e Gramática – Lexis and Grammar (LG7)
 Compreende formas de organização do léxico e conhece algumas estruturas frequentes do
funcionamento da língua.

Aprendizagens Sociais
O aluno revela …
1. Responsabilidade
É assíduo, pontual, cumpre as regras de trabalho, apresenta o material necessário e realiza o trabalho
individual e os trabalhos de casa.
2. Empenho nas aprendizagens
Realiza as tarefas propostas, presta atenção e participa nas aulas.
3. Boas relações interpessoais
Respeita o outro, cumpre as regras de convivência e demonstra responsabilidade social.

