Critérios de Avaliação de Inglês
Ensino Secundário

Compreensão Oral
Produção e Interação
Escrita
Produção e
Interação Oral

Competência comunicativa (70%)

Compreensão
Escrita

DOMÍNIO

Avaliação

PARÂMETROS
Nível B1.1/ B1.2
Nível B2
Ler e compreender diversos tipos de texto, dentro das áreas temáticas apresentadas,
recorrendo, de forma adequada, à informação visual disponível; identificar o tipo de texto;
descodificar palavras-chave/ideias presentes no texto, marcas do texto oral e escrito que
introduzem mudança de estratégia discursiva, de assunto e de argumentação; interpretar
informação explícita e implícita, pontos de vista e intenções do(a) autor(a).

Compreender um discurso fluido e seguir linhas de argumentação dentro das áreas temáticas
apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em outras
disciplinas.
Interpretar atitudes, emoções, pontos de vista e intenções do(a) autor(a) e informação
explícita e implícita em diversos tipos de texto; identificar marcas do texto oral que
introduzem mudança de estratégia discursiva, de assunto e de argumentação; interagir
progressivamente na diversidade da língua inglesa em contexto de uso internacional,
envolvendo falantes de culturas distintas.
Planificar e elaborar uma atividade de escrita de acordo com o tipo e função do texto e o seu
destinatário, dentro das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e
mobilizando conhecimentos adquiridos em outras disciplinas; reformular o trabalho escrito no
sentido de o adequar à tarefa proposta.
Compreender mensagens, cartas pessoais e formulários e elaborar respostas adequadas;
Responder a um questionário, email, chat e carta, de modo estruturado, atendendo à sua
função e destinatário, no âmbito das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua
experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em outras disciplinas.
Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; produzir, de forma simples
e breve mas articulada, enunciados para descrever, narrar e expor informações e pontos de
vista.
Interagir, pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição e usar formas alternativas de
expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do enunciado para o tornar mais
compreensível; interagir com eficácia progressiva, participando em discussões, no âmbito das
áreas temáticas.

Ponderação

Perfil do aluno
A-

20%

15%

15%

20%

Linguagens e
Textos
B- Informação e
comunicação
C- Raciocínio e
resolução de
problemas
D- Pensamento
critico e
pensamento
criativo
E- Relacionamento
interpessoal
F- Desenvolvimento
pessoal e
autonomia
G- Bem-estar,
saúde e
ambiente
H- Sensibilidade
estética e
artística
I- Saber científico,
técnico e
tecnológico
J- Consciência e
domínio do
corpo

Instrumentos
de Avaliação
Avaliação
formativa
Avaliação
sumativa: testes
de
avaliação
(Reading; Writing;
Speaking;
Listening)
Questões-aula
Debates
Apresentações
orais
Trabalho-projeto
Roleplaying
Grelhas
de
observação

Avaliação
PARÂMETROS

Ponderação

Perfil do Aluno
A-

✓ Atitudes ou Relacionamento interpessoal

Valores

Interculturais

Competências Transversais (30%)

- Trabalhar e colaborar em pares e pequeno grupo
- Cumprir regras
- Reconhecer e respeitar realidades interculturais distintas
✓ Participação
- Utilizar a literacia tecnológica
- Revelar interesse/ empenho
- Desenvolver autonomia e capacidade de iniciativa
- Desenvolver pensamento crítico e criativo

✓ Responsabilidade
- Cumprir as tarefas propostas
- Apresentar material necessário em sala de aula
- Cumprir assiduidade e pontualidade

30%

Linguagens e
Textos
B- Informação e
comunicação
C- Raciocínio e
resolução de
problemas
D- Pensamento
critico e
pensamento
criativo
E- Relacionamento
interpessoal
F- Desenvolvimento
pessoal e
autonomia
G- Bem-estar, saúde
e ambiente
H- Sensibilidade
estética e
artística
I- Saber científico,
técnico e
tecnológico
J- Consciência e
domínio do corpo

Instrumentos
de Avaliação

Observação
direta
Grelhas de
registo

