
 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE INGLÊS– 3.º CICLO 

9.º ANO 

DOMÍNIOS  
FATOR DE 

PONDERAÇÃO 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

DESCRITORES DO 
PERFIL DOS ALUNOS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Competência 
comunicativa 

 

 

15% 

Compreensão oral  
Compreender, com facilidade, discursos produzidos de forma clara; seguir 
conversas do dia a dia; acompanhar uma apresentação breve; 
compreender o essencial de programas em modo áudio/audiovisual sobre 
temas atuais/de interesse cultural; seguir orientações detalhadas, 
mensagens e informações diversas. 

 
 
 
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 
 

Fichas de trabalho 

Fichas de avaliação 

Questões aula 

Trabalhos de pares 

e /ou de grupo 

Tarefas de verificação de 

conhecimentos  

Trabalhos produzidos no 

âmbito do PAFC 

Apresentações orais 

Dramatizações 

Produção de texto 

Auto e heteroavaliação 

Registos da observação 

direta 

 

15% 

Interação oral 
Interagir, com correção, sobre assuntos conhecidos, podendo pedir ajuda e 
reformular o discurso; combinar com o interlocutor, atividades do dia a 
dia; interagir em diálogos, sobre tópicos da atualidade; trocar informações 
e opiniões sobre pessoas, experiências e acontecimentos. 

Produção oral 
(Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia e 
entoação adequados; fazer pequenas apresentações sobre temas do seu 
interesse; produzir, de forma simples, discursos de cunho pessoal. 

20% 

Compreensão escrita 
Ler textos, de alguma complexidade, escritos em linguagem clara e 
corrente; identificar os pontos principais em textos jornalísticos; 
compreender textos factuais sobre assuntos de interesse pessoal ou 
cultural; seguir o essencial em textos argumentativos breves sobre temas 
culturais e sociais; ler textos de leitura extensiva. 

20% 

Interação escrita  
Interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos de carácter geral; 
escrever comentários e mensagens em blogues e redes sociais; responder 
a um inquérito, postal e/ou email. 

Produção escrita  
Produzir textos, utilizando vocabulário comum, mas diversificado; recontar 
um acontecimento, descrevendo experiências, impressões, reações ou 
sentimentos. 

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



 

 

 

 

DOMÍNIOS  
FATOR DE 

PONDERAÇÃO 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

DESCRITORES DO 
PERFIL DOS 

ALUNOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

Competência 
Intercultural 

b) 
Conhecer personagens e obras célebres de países de expressão inglesa; conhecer universos 
culturais diversificados; identificar e comentar alguns fatores que dificultam a comunicação 
intercultural. 

Respeitador do outro 
e da diferença: 
A,B,C,E, F,H,J 

 
Competência 
Estratégica 

 

b) 

Preparar e fazer uma apresentação oral à turma e ou outros elementos da comunidade 
educativa com os recursos verbais e não verbais necessários, com confiança e criatividade; 
responder com segurança a perguntas, revelando uma opinião crítica fundamentada; 
ultrapassar falhas de comunicação oral ou escrita de forma a comunicar, com clareza e 
correção, sobre assuntos conhecidos; interromper ou mudar de assunto e retomá-lo de forma 
coerente. 

Sistematizador / 
organizador: 
A,B,C,E,F,I,J 
Responsável e 
autónomo: 
C,D,E,F,G,I,J 

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; 

 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% 


