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

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS – 8º ANO
O perfil do aluno foi definido com base no Programa, nas Metas Curriculares de Português do Ensino Básico e
nos Critérios de Avaliação do Agrupamento.

Aprendizagens Académicas
O aluno …
1. Oralidade (O8)
 Interpreta textos orais com diferentes graus de formalidade e complexidade.
 Utiliza procedimentos para registar e retém informação/Regista, trata e retém a informação/
 /Consolida processos de registo e tratamento de informação.
 Participa oportuna e construtivamente em situações de interação discursiva.
 Produz discursos orais com diferentes finalidades e com coerência/Produz textos orais corretos, usando
vocabulário e estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a mecanismos de organização e de
coesão discursiva.
 Produz textos orais de diferentes tipos e com diferentes finalidades. (5 minutos)
 Reconhece a variação da língua.
2. Leitura e Escrita (LE8)
 Lê em voz alta palavras e textos/Lê em voz alta.
 Lê textos diversos.
 Interpreta textos de diferentes categorias e graus de complexidade.
 Utiliza procedimentos adequados à organização e tratamento da informação.
 Lê para apreciar textos variados.
 Reconhece a variação da língua.
 Planifica a escrita de textos.
 Redige corretamente/Redige textos com coerência e correção linguística.
 Escreve textos narrativos.
 Escreve para expressar conhecimentos.
 Escreve textos expositivos.
 Escreve textos de opinião/textos argumentativos.
 Escreve textos diversos.
 Revê textos escritos.
3. Educação Literária (EL8)
 Lê e interpreta textos literários.
 Aprecia textos literários.
 Lê e escreve para fruição estética.

4. Gramática (G8)
 Conhecer classes de palavras.
 Explicita aspetos fundamentais da sintaxe do Português.
 Reconhece propriedades das palavras e formas de organização do léxico.

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.
Nota: As aprendizagens referidas têm como base os objetivos estabelecidos nas Metas Curriculares. Os
descritores que diferenciam os vários anos de escolaridade encontram-se em documento próprio.

