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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS –2º ciclo 

Perfil de Aprendizagem 
Ponderação Perfil de 

Desempenho 
Instrumentos 
de regulação 

Compreensão Oral 
Segue instruções para realizar tarefas e entende pedidos 
e perguntas feitas diretamente.  
Compreende os pontos essenciais de um texto oral e 
audiovisual de natureza diversificada. 
 

18% 

100% 

        
 
       Nível 5 

Quando na 
ponderação das 
aprendizagens o 
aluno evidencia 

as 
características 

do Perfil 
descritas 

 
Nível 4 

Nível intermédio 
 

Nível 3 
Quando na 

ponderação das 
aprendizagens o 

aluno revela 
falhas nas 

características 
do Perfil 
descritas 

 
 

Nível 2 
Nível intermédio 

 
 

Nível 1 
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 
comunicacionais;  

 
Comunicações 

orais 
 

Grelhas de registo 
do trabalho 

realizado a pares 
e em grupo 

 
Grelhas de 

verificação da 
leitura/expressão 

oral/escrita 
 

Fichas de auto e 
hetero avaliação 

 

Compreensão escrita e Leitura 
Compreende textos em que predomine a linguagem 
simples e faz a sua interpretação. 
Lê com expressividade, pronúncia e ritmo. 
Lê textos adaptados de leitura extensiva. 
Utiliza o dicionário. 
 

18% 

Produção e Interação oral 
(Re)produz textos orais com intuito comunicativo 
previamente preparados, com pronúncia e entoação 
adequadas.  
Expressa-se com vocabulário condicionado em situações 
previamente preparadas.  
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder 
ao saber em contexto 
 

16% 
 
 

1% 

Produção e Interação escrita 
Produz textos escritos mobilizando as estruturas 
específicas da língua, correspondendo a necessidades 
específicas de comunicação sobre assuntos conhecidos ou 
de interesse pessoal. 
Completa, de forma guiada, pequenos diálogos que façam 
sentido. 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder 
ao saber em contexto 
 

16% 
 
 

1% 

Léxico e Gramática 
Compreende formas de organização do léxico e conhece 
algumas estruturas frequentes do funcionamento da 
língua. 
 

15% 

Domínio Intercultural 
Conhece personagens e obras célebres de países de 
expressão inglesa e universos culturais diferenciados. 
 

5% 

 
Respeita as normas previstas no Regulamento Interno. 

10% 

 


