
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. JOÃO DO ESTORIL 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS – ENSINO SECUNDÁRIO - CCH - 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] 

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 vários tipos de discurso, de complexidade crescente.  

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/ou implícita em diversos tipos de 
texto, de complexidade crescente. 

Identificar marcas do texto oral que introduzem mudança de 
estratégia discursiva, de assunto e de argumentação. 

Compreensão 
Escrita [CC/CE] 

Ler, compreender e identificar diversos tipos de texto, de 
complexidade crescente. 

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/ou implícita, pontos de vista e 
intenções do(a) autor(a). 

Interação Oral 
[CC/IO] 

Interagir, pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição.  

Usar formas alternativas de expressão e compreensão, recorrendo 
à reformulação do enunciado para o tornar mais compreensível. 

Interagir com fluência e eficácia progressivas, participando em 
discussões, no âmbito das áreas temáticas, defendendo pontos de 
vista.  

Desenvolver linhas de argumentação consistentes e 
fundamentadas. 

Interação Escrita 
[CC/IE] 

Compreender textos de complexidade crescente (questionários, 
mensagens, emails, cartas e formulários, entre outros) e elaborar 
respostas adequadas, no âmbito das áreas temáticas apresentadas 
e mobilizando conhecimentos adquiridos em outras disciplinas. 

Produção Oral 
[CC/PO] 

Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas.  

Produzir, de forma articulada, enunciados para descrever, narrar e 
expor informações e pontos de vista de uma forma clara e 
sequenciada. 



Produção Escrita 
[CC/PE] 

Planificar e elaborar, de forma estruturada, textos claros e 
variados, 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. 

Conhecimentos  
e  

Capacidades 
 

Competência 
Intercultural 

[CI]: 

Reconhecer 
realidades 

interculturais 
distintas 
[CI/RRID] 

Respeitador da diferença /do outro (A, B, E, F, H) Reconhecer realidades interculturais distintas.  

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.  

Desenvolver atitudes e valores cívicos e éticos favoráveis à 
compreensão e convivência multicultural. 

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) 

Adaptar o discurso ao registo do interlocutor, utilizando vocabulário 
e expressões idiomáticas correntes, assim como estruturas frásicas 
diversas. 

Colaborar em 
pares e em 

grupos 
[CE/CPG] 

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

Interagir com o outro, pedindo clarificação e/ou repetição, 
aceitando feedback construtivo para atingir o objetivo proposto. 

Utiliza a literacia 
tecnológica para 

comunicar e 
aceder ao saber 

em contexto 
[CE/LT] 

Comunicar online.  

Demonstrar progressivamente autonomia na pesquisa, 
compreensão e partilha dos resultados obtidos, utilizando fontes e 
suportes tecnológicos. 

Pensar 
criticamente 

[CE/PC] 

Relacionar vários tipos de informação, sintetizando-a de modo 
lógico e coerente, com apresentação de pontos de vista e opiniões, 
integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras disciplinas.  

Realizar atividades de auto e heteroavaliação.  

Reformular o seu desempenho oral e escrito de acordo com a 
avaliação obtida. 

 
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 – Ensino Secundário (T) * 40% + (IO) * 10% + (CO) * 10% + (AO) * 15% + (L) * 10% + (PE) * 10% + [A] * 5% 

 


