
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. JOÃO DO ESTORIL 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS – 2.º CICLO - ANO LETIVO 2021/22 

 

Competências Domínios Perfil dos Alunos (áreas de competência) Descritores de Desempenho 

 
Conhecimentos  

e  
Capacidades 

 
Competência 
Comunicativa 

[CC]: 
 
 

Compreensão 
Oral [CC/CO] 

Autoavaliador (transversal às áreas)  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 

Criativo (A, C, D, J)  

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)  

Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J)  

Comunicador (A, B, D, E, H)  

Questionador (A, F, G, I, J) 

Compreender discursos simples, articulados de forma clara e pausada. 

Seguir conversas sobre assuntos que lhe são familiares.  

Identificar o contexto do discurso, a ideia principal e informações 
simples. 

Compreensão 
Escrita [CC/CE] 

Compreender textos breves e simples com vocabulário limitado.  

Identificar a ideia principal e a informação essencial em textos 

diversificados. 

Interação Oral 
[CC/IO] 

Interagir com o professor e/ou com os colegas em situações do dia a 
dia.  

Exprimir-se, com ajuda, de forma adequada a diferentes contextos.  

Participar numa conversa curta sobre situações de rotina que lhe são 
familiares, de necessidade imediata e do seu interesse.  

Trocar opiniões e comparar lugares, objetos e pessoas usando uma 
linguagem simples. 

Interação Escrita 
[CC/IE] 

Pedir e dar informação sobre gostos e preferências de uma forma 
simples. 

Responder a um email, chat ou mensagem de forma simples. 

Produção Oral 
[CC/PO] 

Produzir corretamente sons, entoações e ritmos da língua.  

Expressar-se, com vocabulário limitado, em situações previamente 
preparadas.  
Falar sobre os temas explorados. 

Descrever lugares, acontecimentos e atividades com apoio de imagens. 

Produção Escrita 
[CC/PE] 

Produzir, com ajuda, frases de complexidade crescente.  

Escrever um pequeno texto descritivo com a ajuda de tópicos e/ou 
imagens. 

Escrever notas e mensagens curtas e simples sobre os seus interesses 
e preferências, utilizando expressões e frases simples do dia a dia. 

Conhecimentos  
e  

Capacidades 
 

Reconhecer 
realidades 

interculturais 
distintas 
[CI/RRID] 

 
 
Respeitador da diferença /do outro (A, B, E, F, H) 

Conhecer aspetos culturais de países de expressão inglesa.  

Localizar, no mapa, alguns países de expressão inglesa.  

Associar nacionalidades a países. 

Identificar monumentos, figuras históricas, algumas figuras públicas, 
festividades. 



Competência 
Intercultural 

[CI]: 

Conhecer o seu meio e o dos outros para compreender a diversidade.  

Comparar os espaços à sua volta com espaços de realidades culturais 
diferentes, nomeadamente no que se refere a rotinas diárias e tipos 
de habitação. 

Reconhecer algumas diferenças entre as relações interculturais. 

Identificar exemplos concretos de atitudes de tolerância e respeito 
intercultural. 

Conhecimentos  
e  

Capacidades 
 

Competência 
Estratégica 

[CE]: 

Comunicar 
eficazmente em 

contexto 
[CE/CEC] 

Autoavaliador (transversal às áreas)  

Participativo/Colaborador (B, C, D, E, F)  

Responsável/Autónomo (C, D, E, F, G, H, I, J)  

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

Reconhecer diferentes estratégias de comunicação nas fases de 
planificação, realização e avaliação das atividades comunicativas. 

Preparar, repetir, memorizar uma apresentação oral. 

Apresentar uma atividade de Show & Tell, com confiança e segurança, 
à turma ou a outros elementos da comunidade educativa, respondendo 
a perguntas colocadas sobre o tema abordado. 

Trabalhar e 
colaborar em 

pares e 
pequenos grupos 

[CE/TCPPG] 

Participar em atividades de par e grupo, revelando inteligência 
emocional em situações conhecidas e novas. 

Formular perguntas e dar respostas. 

Demonstrar atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões 
para exprimir sentimentos de agrado e desagrado, e indicar 
concordância e / ou discordância. 

Colaborar em tarefas elementares, pedindo e fazendo sugestões 
simples. 

Planear, organizar, dar conselhos, utilizando estruturas simples e 
apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo. 

Utiliza a literacia 
tecnológica para 

comunicar e 
aceder ao saber 

em contexto 
[CE/LT] 

Comunicar online. 

Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se 
apliquem ao contexto, a experiências reais e quotidianas do aluno. 

Pensar 
criticamente 

[CE/PC] 

Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o 
seu próprio raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para justificar as 
suas opiniões.  

Reunir e associar informação para realizar tarefas e trabalhos ou 

aprofundar interesses pessoais. 

Desenvolver a autonomia intelectual de forma a adotar uma atitude 
mais independente perante novas aprendizagens. 

Realizar atividades de auto e heteroavaliação.  

 
Atitudes 

 

Desenvolvimento 
Pessoal e Social 

[A] 

Relacionamento Interpessoal (E) 
 

Respeitar as regras (comportamentos incorretos não sujeitos a 
aplicação de falta disciplinar). 

Desenvolvimento pessoal e autonomia (F) Cumprir as tarefas propostas em aula. 



Áreas de Competências do Perfil dos Alunos 

A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico 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 - 1.º e 2.º Semestres 

 

Avaliação Diagnóstica Quando pertinente - 2 a 4 domínios 

 

Avaliação Sumativa   

Estratégias/Atividades Instrumentos 

Exercício formal de Interação Oral (IO) Respostas sobre texto trabalhado e/ou tema em estudo 

Exercício formal de Compreensão Oral (CO) Exercício formal de CO para avaliação sumativa classificatória 

Exercício formal de Apresentação Oral (AO) Grelha de avaliação sumativa classificatória do produto de um trabalho individual e/ou de 

pares/grupo/projeto 

Exercício formal de Leitura (L) Grelha de avaliação sumativa classificatória de leitura de texto estudado e/ou não estudado 

Exercício formal de Produção Escrita (PE) Exercício formal de PE para avaliação sumativa classificatória 

Teste (T) Teste de avaliação sumativa classificatória 

 

Avaliação Formativa  No mínimo, 4 tipologias de instrumentos diferentes 

Estratégias/Atividades/Metodologias Instrumentos 

Exercícios de Interação Oral  Grelha de observação/registo (para avaliação formativa) 

Exercícios de Compreensão Oral  Fichas autocorretivas e/ou correção pelo professor 

Exercícios de produção oral  Grelha de observação/registo (para avaliação formativa) 

Exercícios de Leitura  Grelha de observação/registo (para avaliação formativa) 

Exercícios de Produção Escrita  Fichas autocorretivas e/ou correção pelo professor 

Exercícios de Funcionamento da Língua Fichas autocorretivas e/ou correção pelo professor 

 

Área Disciplinar / Ciclos de Escolaridade Construção da Classificação - Ponderação 

Inglês – 2.º Ciclo (T) * 30% + (IO) * 5% + (CO) * 10% + (AO) * 5% + (L) * 10% + (PE) * 10% + [A] * 30% 

 


