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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS –1º ciclo 

Perfil de Aprendizagem 
Ponderação Perfil de 

desempenho 
Instrumentos 
de regulação 

 
Compreensão oral 

Entende instruções dadas diretamente para completar 
pequenas tarefas; acompanha a sequência de pequenas 
histórias conhecidas; identifica palavras e expressões em 
rimas, lengalengas e canções.  
 

16% 

100% 

 
 

Nível  
Muito Bom 
Quando na 

ponderação das 
aprendizagens o 
aluno evidencia 

as características 
do Perfil 
descritas 

 
 

Nível  
Bom 

Quando na 
ponderação das 
aprendizagens o 
aluno evidencia 
quase todas as 

características do 
Perfil descritas 

 
Nível  

Suficiente 
Quando na 

ponderação das 
aprendizagens o 

aluno revela 
falhas nas 

características do 
Perfil descritas 

 
 

Nível 
Insuficiente 
Quando na 

ponderação das 
aprendizagens o 

aluno não 
evidencia as 

características 
do Perfil  
descritas 

Grelhas de 
registo de 

observação na 
sala de aula;  

 
 Fichas de 
avaliação 

 
Trabalhos 
escritos de 
diferentes 
tipologias 

 
 

Fichas de 
escuta ativa 

 
Simulação de 

situações 
comunicacion

ais;  
 

Comunicações 
orais 

 
Grelhas de 
registo do 
trabalho 

realizado a 
pares e em 

grupo 
 

Grelhas de 
verificação da 
leitura/expre

ssão 
oral/escrita 

 
Compreensão Escrita 

Identifica vocabulário familiar acompanhado por imagens; lê 
pequenas histórias ilustradas com vocabulário conhecido; 
desenvolve a literacia, lendo histórias em Inglês e fazendo 
exercícios de rima e sinonímia; desenvolve a numeracia em 
língua inglesa, realizando atividades interdisciplinares com a 
Matemática e Estudo do Meio.  
 

18% 

 
Interação oral 

Utiliza formas de tratamento adequadas quando se dirige ao 
professor; pergunta e responde sobre preferências pessoais; 
pergunta e responde sobre temas previamente apresentados; 
interage com o professor e/ou colegas em situações simples 
e organizadas previamente. 
 

18% 

 
Interação Escrita 

Responde a um email, chat ou mensagem de forma simples.  
14% 

 
Produção Oral 

Comunica informação pessoal elementar; expressa-se com 
vocabulário simples, em situações previamente organizadas; 
diz rimas, lengalengas e cantar.  
 

 

14% 

Produção escrita 
Legenda sequências de imagens; preenche espaços lacunares 
em textos muito simples com palavras dadas; escreve sobre 
si próprio; escreve sobre as suas preferências.  

10% 

Respeita as normas previstas no Regulamento Interno. 
 
10% 

  


