
 

 

PORTUGUÊS * 1.º ANO 

 

CONHECEDOR 

 

INSUFICIENTE 
AINDA NÃO CHEGA… 

SUFICIENTE 
ESTÁS QUASE LÁ! 

BOM 
ESTÁS NO BOM CAMINHO! 

MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: 
Mostras alguma facilidade 

em: 
Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

O
R

A
LI

D
A

D
E 

(O
) Utilizar 

Aplicar 

*Saber escutar de forma a conseguires reproduzir pequenas mensagens, cumprir instruções e responder a questões; 

*Identificar informação essencial de um pequeno texto ouvido; 

*Comunicar oralmente com entoação e ritmo adequados na formulação de perguntas, de afirmações e de pedidos; 

*Pedir a palavra e falar na tua vez de forma clara e audível; 

*Exprimir opiniões, partilhando ideias e sentimentos; 

*Usar vocabulário adequado ao tema e à situação. 

Articular 
Mobilizar 

*Usar fluentemente a língua, mobilizando diversos recursos verbais e não‐verbais.  
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Departamento da Educação de Infância e do 1º CEB/2021-22 

 

CONHECEDOR 

 

INSUFICIENTE 
AINDA NÃO CHEGA… 

SUFICIENTE 
ESTÁS QUASE LÁ! 

BOM 
ESTÁS NO BOM CAMINHO! 

MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: 
Mostras alguma facilidade 

em: 
Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

LE
IT

U
R

A
-E

SC
R

IT
A

 (
L-

E)
 

Utilizar 
Aplicar 

*Ler palavras isoladas, frases simples e pequenos textos com articulação e entoação adequadas; 

*Identificar as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula, e nomeá-las pela sua ordenação convencional; 

*Inferir o tema e resumir as ideias centrais de pequenos textos; 

*Escrever legivelmente, com correção ortográfica, palavras isoladas, frases simples e pequenos textos, em diversos suportes; 

*Respeitar a direcionalidade da escrita (esquerda-direita; cima-baixo), a gestão da mancha gráfica (margens, linhas e 

espaçamentos) e a fronteira das palavras;  

*Identificar e utilizar adequadamente os seguintes sinais de pontuação: ponto final, vírgula, ponto de interrogação e ponto de 

exclamação; 

*Transcrever um texto curto apresentado em letra de imprensa em escrita cursiva legível. 

Articular 
Mobilizar 

*Mobilizar conhecimentos sobre a língua e sobre o mundo para interpretar expressões e segmentos de texto; 

*Compreender o português padrão e fazer uso adequado dele nas diversas situações de leitura e de escrita. 

ED
U

C
A

Ç
Ã

O
 L

IT
ER

Á
R

IA
 (

EL
) 

 
 

Utilizar 
Aplicar 

 

*Antecipar conteúdos com base nas ilustrações e no título; 

*Reconhecer rimas e outras repetições de sons em poemas, trava-línguas e em outros textos ouvidos; 

*Compreender textos narrativos e poemas; 

*Distinguir ficção de não ficção; 

*(Re)contar histórias; 

*Dizer, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poemas memorizados. 

Articular 
Mobilizar 

*Apreciar obras/textos literários, mobilizando conhecimentos prévios. 
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COMUNICADOR 

 
INSUFICIENTE 

AINDA NÃO CHEGA… 
SUFICIENTE 

ESTÁS QUASE LÁ! 
BOM 

ESTÁS NO BOM CAMINHO! 
MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

O
/L

-E
/E

L/
G

 Ler 
Ouvir 
Falar 

Escrever 

*Expressar factos, opiniões, conceitos, pensamentos e sentimentos, quer oralmente, quer por escrito; 

*Comunicar com diferentes finalidades, tendo em conta a situação e o interlocutor. 

 
 

CRÍTICO E ANALÍTICO 

 
INSUFICIENTE 

AINDA NÃO CHEGA… 
SUFICIENTE 

ESTÁS QUASE LÁ! 
BOM 

ESTÁS NO BOM CAMINHO! 
MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

O
/L

-E
/E

L/
G

 Ident/ 
Questionar 

Analisar 
Resolver 

Problemas 

*Fazer inferências, avaliar situações, comportamentos, modos de dizer, ilustrações, entre outras dimensões; 

*Justificar as interpretações. 

CONHECEDOR 

 
INSUFICIENTE 

AINDA NÃO CHEGA… 
SUFICIENTE 

ESTÁS QUASE LÁ! 
BOM 

ESTÁS NO BOM CAMINHO! 
MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

G
R

A
M

Á
TI

C
A

 (
G

) 

Utilizar 
Aplicar 

*Identificar palavras, sílabas e fonemas;  

*Formar femininos, masculinos, singulares e plurais de nomes e adjetivos; 

*Reconhecer o nome próprio; 

*Descobrir o significado de palavras desconhecidas a partir do contexto verbal e não-verbal. 

Articular 
Mobilizar 

*Mobilizar os conhecimentos adquiridos na compreensão e produção de textos orais e escritos. 
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COLABORATIVO 
 

INSUFICIENTE 
AINDA NÃO CHEGA… 

SUFICIENTE 
ESTÁS QUASE LÁ! 

BOM 
ESTÁS NO BOM CAMINHO! 

MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

O
/L

-E
/E

L/
G

 

Colaborar 
Respeitar 

Ser 
solidário 

*Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição; 

*Trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede; 

*Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade; 

*Argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de vista. 

 

REFLEXIVO/AUTORREGULADOR 
 

INSUFICIENTE 
AINDA NÃO CHEGA… 

SUFICIENTE 
ESTÁS QUASE LÁ! 

BOM 
ESTÁS NO BOM CAMINHO! 

MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

O
/L

-E
/E

L/
G

 

Refletir 
Avaliar 

Autorregular 

*Refletir sobre o teu próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na tua aprendizagem; 

*Encontrar estratégias de aprendizagem adequadas e eficazes na superação das tuas dificuldades; 

*Avaliar de forma construtiva, organizada e sustentada as aprendizagens adquiridas; 

*Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com diversas situações. 

 

CRIATIVO 
 

INSUFICIENTE 
AINDA NÃO CHEGA… 

SUFICIENTE 
ESTÁS QUASE LÁ! 

BOM 
ESTÁS NO BOM CAMINHO! 

MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

O
/L

-E
/E

L/
G

 

Criar 

*Imaginar desenvolvimentos narrativos; 

*Expressar-te com criatividade, originalidade e sentido estético, com recurso a diferentes ferramentas;  

*Desenvolver novas ideias e soluções. 


