
 
 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS PROFISSIONAIS E 

TECNOLÓGICOS 

Ano letivo: 2019 / 2020 

Anos: 10º/ 11º / 12º   Disciplina: INGLÊS CONTINUAÇÃO 

 

A aprendizagem da língua consolida-se de forma gradual e através da articulação entre vários domínios de referência: 

Interação Oral e Produção Oral, Compreensão Oral, Leitura, Escrita, Intercultural e Léxico e Gramática.  

 

 

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO (1) 
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De acordo com o nível de proficiência por ano e aluno.  

 

Interação e produção oral 
-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. 
-Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; produzir 

enunciados para descrever, narrar e expor informações e pontos de vista. 

Compreensão oral 

-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. 

Compreensão Escrita  

-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). 

Interação Escrita (7) 

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. 

Produção Escrita (7) 
-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. 

-Planificar e produzir, de forma articulada, enunciados para descrever, narrar e 

expor informações e pontos de vista; elaborar textos claros e variados, de modo 

estruturado, atendendo à sua função e destinatário. 

 

Léxico e Gramática 

- Conhecer formas de organização do léxico e compreender estruturas 

frequentes do funcionamento da língua com alguma complexidade. 

- Utilizar a língua inglesa no registo apropriado à situação., recorrendo a 

vocabulário e expressões idiomáticas, bem como estruturas frásicas diversas e 

complexas, revelando à -vontade na comunicação em situações reais. 

 

Interação oral professor/ 

aluno(s); aluno(s)/ aluno(s), 

em variados contextos 

Produção oral espontânea 

e/ ou solicitada, em variados 

contextos 

Leitura em voz alta 

Trabalho individual/ em 

pares/ em grupo 

Grelhas de observação  

Testes de compreensão oral 

Outras atividades (2) 

 

 

 

 

 

Oralidade 

 

25% 

 

 

Testes por domínio e/ou 

globalizantes 

Questões aula 

Atividades de compreensão 

e produção textual e do 

funcionamento da língua 

Fichas de trabalho 

Trabalho individual/ em 

pares/ em grupo 

Grelhas de observação 

Outras atividades (2) 

 

 

 

Leitura e 

Escrita = 

55% 

 

 

Intercultural 

-Desenvolver a consciência do seu universo sociocultural e como este se 

relaciona com os universos culturais dos outros; relacionar a sua cultura de 

origem com outras culturas com que contacta, relativizando o seu ponto de vista 

e sistema de valores culturais, demonstrando capacidade de questionar atitudes 

estereotipadas perante outros povos, sociedades e culturas. 
 

1) Dado que o Intercultural apresenta um carácter 

transversal, a sua avaliação faz parte integrante 

dos outros domínios.  



-Demonstrar capacidades de comunicação intercultural e abertura perante 
novas experiências e ideias, face a outras sociedades e culturas; manifestar 
interesse em conhecer as mesmas e sobre elas realizar aprendizagens; 

relacionar a sua cultura de origem com outras culturas, relativizando o seu 
ponto de vista e sistema de valores culturais; demonstrar capacidade de 
questionar atitudes estereotipadas perante outros povos, sociedades e culturas; 

desenvolver atitudes e valores cívicos e éticos favoráveis à compreensão e 
convivência multicultural; alargar conhecimentos acerca dos universos 
socioculturais dos países de expressão inglesa. 
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Respeitar e cumprir as Atitudes estabelecidas nos Critérios Gerais de Avaliação, 
aprovados em Conselho Pedagógico, tendo por base os documentos 

estruturantes do AEL.  
 
- Evidenciar competências estratégica respeitante à comunicação em LE:  

. Comunicar eficazmente em contexto; 

. Colaborar em pares e em grupos; 

. Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e acede ao saber em contexto; 

. Pensar criticamente; 

. Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto; 

. Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a 

regular o processo de aprendizagem 

Observação direta e 

registos 
20% 

 

 

Notas explicativas: 

1).De acordo com os descritores apresentados em anexo (QERC).  

2) As atividades realizadas no âmbito da flexibilidade curricular, de acordo com o PTT, serão enquadradas na avaliação do(s) 

domínio(s) trabalhados. 

3) A componente de Cidadania e Desenvolvimento será avaliada neste domínio, dando cumprimento ao Decreto-Lei nº55/ 2018 

de 6 de julho. 

4) Os descritores do Perfil dos Alunos são trabalhados em todos os domínios (de oralidade e de escrita), ao longo do ano: 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) Criativo (A, C, D, J) Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) Respeitador 

da diferença/ do outro (A, B, E, F, H) Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) Questionador (A, F, G, I, J) Comunicador (A, 

B, D, E, H) Autoavaliador (transversal às áreas) Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) Responsável/ autónomo (C, D, E, F, 

G, I, J) Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

5) Número de palavras na Produção Escrita.  

 

Interação escrita 50-80 

Produção escrita 120-2200 

 

 

 



 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 

 

Domínio de conteúdos e respetiva mobilização dos saberes / competências / capacidades 
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valores Compreende, com muita dificuldade, textos orais de várias áreas temáticas. Lê e compreende, com muita dificuldade, diversos t ipos de texto escritos. Interage com muito pouca fluência e 

correção no âmbito das áreas temáticas. Revela muito pouca capacidade para a escrita de textos no âmbito das áreas temáticas apresentadas. Reconhece, com muita dificuldade, realidades 

interculturais distintas. Comunica em contexto, com muita dificuldade, raramente adaptando o discurso às várias situações de comunicação (orais/escritas), recorrendo por norma à língua 

materna.  

0 - 4 

5 - 9 

Compreende, com alguma dificuldade, textos orais de várias áreas temáticas. Lê e compreende, com alguma dificuldade, diversos tipos de texto escritos. Interage com hesitações e incorreções 

linguísticas no âmbito das áreas temáticas. Revela pouca capacidade para a escrita de textos no âmbito das áreas temáticas apresentadas. Reconhece, com alguma dificuldade, realidades 

interculturais distintas. Comunica em contexto com alguma dificuldade, adaptando, por vezes, o discurso às várias situações de comunicação (orais/escritas), recorrendo frequentemente à 

língua materna. 

10 - 13  

Compreende textos orais de várias áreas temáticas. Lê e compreende diversos tipos de texto escritos. Interage com fluência, revelando hesitações frequentes e alguns erros de correção 

linguística no âmbito das áreas temáticas. Revela capacidade para a escrita de textos no âmbito das áreas temáticas apresentadas. Reconhece realidades interculturais distintas. Comunica em 

contexto adaptando o discurso às várias situações de comunicação (orais/escritas), recorrendo pontualmente à língua materna. Revela algum espírito crítico, podendo não revelar capacidade 

argumentativa.  

14 - 17  

Compreende, com facilidade, textos orais de várias áreas temáticas. Lê e compreende, com facilidade, diversos tipos de texto escritos. Interage, facilmente, com fluência e correção no âmbito 

das áreas temáticas. Revela, com facilidade, capacidade para a escrita de textos no âmbito das áreas temáticas apresentadas. Reconhece, com facilidade, realidades interculturais distintas. 

Comunica, com facilidade, em contexto adaptando o discurso às várias situações de comunicação (orais/escritas), revelando muito ocasionalmente alguma influência da língua materna. Revela 

espírito crítico e capacidade argumentativa.  

18- 20  

Compreende, com muita facilidade, textos orais de várias áreas temáticas. Lê e compreende, com muita facilidade, diversos tipos de texto escritos. Interage, muito facilmente, com fluência no 

âmbito das áreas temáticas. Revela, com muita facilidade, capacidade para a escrita de textos no âmbito das áreas temáticas apresentadas. Reconhece, com muita facilidade, realidades 

interculturais distintas. Comunica, com muito à-vontade, em contexto adaptando o discurso às várias situações de comunicação (orais/escritas), não recorrendo à língua materna. Recorre a 

vocabulário e expressões idiomáticas, bem como estruturas frásicas diversas e complexas, revelando à-vontade na comunicação em situações reais. Transmite com precisão pequenas 

diferenças de sentido. Relaciona o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência pessoal, recorrendo ao pensamento crítico e criativo. Revela boa capacidade argumentativa. 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 9 setembro de 2019 

O Representante do Grupo Disciplinar 

Cesaltina Matos 


