
 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE INGLÊS – 2.º CICLO 

5.º ANO 

DOMÍNIOS  
FATOR DE 

PONDERAÇÃO 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

DESCRITORES DO 
PERFIL DOS ALUNOS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Competência 
Comunicativa 

 

 

15% 

Compreensão oral  
- Entender pedidos que lhe são dirigidos, perguntas 
que lhe são feitas e informações que lhe são dadas; 
- Identificar palavras e expressões em canções e 
textos áudio/audiovisuais;  
-Identificar a ideia global de pequenos textos orais.  

 

I 

Conhecedor / sabedor / 
culto / informado: 

A,B,E,G,I,J 
 

Comunicador: A,B,D,E,H,I,J 
 

Questionador: 
A,B,D,E,F,G,I,J 

 
Participativo / colaborador: 

B,C,D,E,F 
 

Crítico / Analítico: 
A,B,C,D,E,H 

 
Criativo: A,C,D,E,H,J 

 
Indagador / investigador: 

A,C,D,E,F,H,I 
 

Sistematizador / 
organizador: A,B,C,E,F,I,J 

 

Ficha de trabalho 

Ficha de avaliação 

Questão aula 

Trabalho de pares 

Trabalho de grupo 

Tarefa de verificação de 

conhecimentos  

Trabalhos produzidos no 

âmbito do PAFC 

Apresentação 

Dramatização 

Produção de texto 

Auto e heteroavaliação 

Registo da observação direta 

 

15% 

Interação oral 
- Pedir e dar informações sobre identificação pessoal; 
- Formular perguntas e respostas sobre assuntos que lhe são familiares; 
- Fazer sugestões e convites simples 
Produção oral 
- Articular sons da língua inglesa não existentes na língua materna; 
- Pronunciar, com correção, expressões e frases familiares;  
- Exprimir gostos e preferências pessoais;  
- Falar sobre alguns temas trabalhados previamente: profissões, descrição 
física, rotina diária, atividades de tempos livres e alimentação. 

20% 

Compreensão escrita 
- Seguir instruções elementares);  
- Reconhecer informação que lhe é familiar;  
- Desenvolver a literacia, entendendo textos simplificados de leitura 
extensiva com vocabulário familiar, lendo frases e pequenos textos em voz 
alta. 

20% 

Interação escrita  
- Responder a um email, chat ou mensagem de forma simples. 
Produção escrita  
- Redigir mensagens e notas pessoais; 
- Redigir postais e convites;  
- Descrever-se a si e à família; 
- Descrever uma imagem usando there is/there are. 

10% 
Vocabulário/Gramática 
Compreender e aplicar vocabulário sobre os temas trabalhados; 
Compreender e aplicar regras gramaticais em contexto. 



 

 

Competência 
Intercultural 

b) 

Reconhecer realidades interculturais distintas  
 - Reconhecer elementos constitutivos da sua própria cultura e da(s) 
cultura(s) de língua estrangeira: diferentes aspetos de si próprio, 
identificar pessoas, lugares e coisas que são importantes para si e para a 
sua cultura; localizar no mapa alguns países de expressão inglesa; 
- Associar capitais e algumas cidades aos países estudados; 
- Reconhecer aspetos culturais de países de expressão inglesa, tais como 
bandeiras e símbolos nacionais 

 
 

Respeitador do outro e da 
diferença A/B/D/E/F/G/H 

 

Competência 
Estratégica 

b) 

Comunicar eficazmente em contexto  
- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação e de 
resolução de problemas dentro e fora da sala de aula; 
- Reformular a sua capacidade de comunicar, usando a linguagem 
corporal, tais como gestos e mímica para ajudar a transmitir mensagens 
ao outro; 
- Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral como forma de 
ganhar confiança; 
- Apresentar uma atividade Show &amp; Tell 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  
- Participar em atividades de pares e grupos, revelando atitudes como por 
exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os outros e refletir 
criticamente sobre o que foi dito, apresentando razões para justificar as 
suas conclusões; 
- Entender e seguir instruções breves; 
-Fazer sugestões e convites simples; 
- Demonstrar atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões 
para cumprimentar, agradecer e despedir-se; 
- Diferenciar as formas de tratamento a utilizar com os colegas e com o 
professor; 
- Planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de 
grupo; 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto  
- Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional 
recorrendo a aplicações tecnológicas para produção e comunicação 
online; 
- Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se 

 
 
 
 

Responsável e autónomo: 
A/B/C/E/F/H/I/J 



 

apliquem ao contexto, a experiências reais e quotidianas do aluno; 
- Participar num WebQuest e aceder ao saber recorrendo a aplicações 
informáticas online. 
Pensar criticamente  
- Seguir um raciocínio bem apresentado e fundamentado e apresentar o 
seu próprio raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para justificar as suas 
opiniões; 
- Refletir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas 
simples que desenvolvam a curiosidade; 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em 
contexto  
- Realizar trabalhos criativos e produzir a linguagem necessária para 
apresentar os mesmos ao professor/aos colegas; realizar atividades para 
desenvolver a literacia, tais como trabalhar a rima, a sinonímia e a 
antonímia; 
- Desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares; 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e 
aprender a regular o processo de aprendizagem  
Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais; 
- Controlar as suas aprendizagens, registando as experiências mais 
relevantes; 
- Saber procurar palavras por áreas temáticas; 
- Utilizar os seus conhecimentos prévios da língua e a experiência pessoal 
para fazer previsões de sentido e comunicar de forma simples em Inglês;  
- Participar numa reflexão no final da aula para identificar atividades 
associadas aos objetivos de aprendizagem e o cumprimento dos mesmos; 
- Realizar atividades simples de auto e heteroavaliação: portefólios, diários 
de aprendizagem e grelhas de progressão de aprendizagem. 

 
Observações: a) 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 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; 
b) Os domínios das competências intercultural e estratégica são transversais e servem de suporte à construção e desenvolvimento da competência comunicativa, constituindo-se 
esta última, porquanto, como central na avaliação formativa e sumativa do aluno. 
 

 



 

 

Atitudes – 20% 

Responsabilidade  

 Participar nas aulas; 

 Ser assíduo e pontual; 

 Executar as tarefas propostas;  

 Cumprir os prazos;  

 Acatar as regras acordadas. 

 

10% 

Autonomia 

 Desenvolver mecanismos de autorregulação; 

 Reconhecer as dificuldades, tentando superá-las, bem como as aprendizagens 
realizadas;  

 Encontrar novas soluções e aplicá-las. 

5% 

Cooperação 

 Solicitar ajuda;  

 Contribuir para a realização das tarefas comuns; 

 Ajudar os pares;  

 Respeitar a opinião dos outros. 

5% 


