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Caracterização Geral Compreensão Oral Leitura / Compreensão Produção / Interação Oral Produção / Interação 
Escrita 

É capaz de compreender 
mensagens e intervenções 
extensas sobre um assunto 
relativamente familiar ou já 
conhecido ou da atualidade. 

É capaz de compreender as 
ideias principais de textos 
complexos versando tópicos 
concretos ou abstratos, 
principalmente sobre 
assuntos do seu interesse 
ou da atualidade. 

É capaz de interagir com 
relativa fluência e 
espontaneidade com 
falantes nativos, desde que 
o tema seja relativamente 
conhecido. 

É capaz de produzir textos 
sobre vários assuntos do 
seu interesse em vários 
domínios de comunicação, 
designadamente os 
relacionados com as suas 
áreas curriculares, com 
apresentação de 
pormenores e pontos de 
vista. 

É capaz de comunicar com 
um bom controlo 
gramatical, embora possam 
ocorrer lapsos ou alguns 
erros não sistemáticos ou 
na estrutura da frase que 
podem ser facilmente 
corrigidos pelo próprio. 

É capaz de 
compreender 
mensagens 
televisivas e fílmicas 
em língua padrão, 
sobre assuntos 
conhecidos, 
concretos ou 
abstratos. 

É capaz de 
compreender 
conversas na sua 
presença, embora 
possa não 
compreender 
vocabulário erudito 
ou técnico 
especializado. 

É capaz de 
compreender 
mensagens gravadas 
em língua padrão, 
reconhecendo o 
conteúdo 
informativo, o ponto 
de vista e a atitude 
do locutor. 

É capaz de ler com 
grande grau de 
autonomia, adaptando o 
modo e a rapidez a 
diferentes textos e 
objetivos, demonstrando 
conhecimento de um 
vocabulário amplo, 
podendo ter dificuldades 
com expressões pouco 
frequentes. 

É capaz de compreender 
o essencial da 
correspondência corrente 
no âmbito dos seus 
interesses. 

É capaz de compreender 
e selecionar informação 
em textos extensos e 
complexos, referentes a 
uma vasta gama de 
assuntos do seu interesse 
ou da atualidade. 

É capaz de compreender 
artigos de imprensa, no 
âmbito dos seus 
interesses e de temas 
atuais, com eventual 
recurso ao dicionário. 

É capaz de compreender 
instruções longas. 

É capaz de desenvolver de forma 
metódica uma apresentação ou 
descrição, destacando aspetos e 
pormenores importantes sobre 
assuntos relativos à sua área de 
interesse, justificando as ideias 
através de elementos 
complementares e de exemplos. 

É capaz de abordar um problema, 
apresentando a sua opinião, 
justificando-a, ou corroborando a 
opinião de outrem.  

É capaz de falar sobre um assunto 
do seu interesse, desde que 
previamente preparado, podendo 
afastar-se espontaneamente do 
esquema inicial, demonstrando à-
vontade e facilidade de expressão. 

É capaz de interagir com à-
vontade, correção e eficácia numa 
vasta gama de assuntos seus 
conhecidos, expondo as suas 
opiniões e defendendo-as, 
fornecendo explicações e 
argumentos. 

É capaz de participar em conversas 
razoavelmente longas sobre a 
maior parte dos assuntos do seu 
interesse, fazendo comentários, 
expondo pontos de vista, 
exprimindo emoções e 
sentimentos. 

É capaz de sintetizar informações e 
argumentos provenientes de fontes 
diferentes. 

É capaz de escrever textos 
claros e pormenorizados sobre 
diversos temas no âmbito dos 
seus interesses, fazendo a 
síntese e a avaliação de 
informação e de argumentos de 
origens diversas. 

É capaz de escrever textos 
descritivos ou narrativos sobre 
acontecimentos e experiências, 
bem como sobre uma 
variedade de assuntos no 
âmbito dos seus interesses ou 
da atualidade. 

É capaz de escrever um texto 
expositivo, apresentando 
informação, argumentação, ou 
justificando pontos de vista nos 
domínios onde precisa de atuar. 

É capaz de escrever mensagens 
em que pode exprimir 
diferentes graus de emoção, 
destacar os aspetos 
importantes dum 
acontecimento ou duma 
experiência e fazer 
comentários.  

É capaz de expor problemas e 
levantar questões num 
determinado contexto que 
implica a compreensão de 
vários fatores. 

É capaz de preencher 
inquéritos e formulários sobre 
assuntos do quotidiano ou do 
seu interesse. 


	É capaz de comunicar com um bom controlo gramatical, embora possam ocorrer lapsos ou alguns erros não sistemáticos ou na estrutura da frase que podem ser facilmente corrigidos pelo próprio.

