
Ano letivo 2021-2022 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO - GRUPO 330 - INGLÊS 

ENSINO SECUNDÁRIO 
 

Conhecimentos e Capacidades (90%) 

Aprendizagens Essenciais 

 
Instrumentos 
de avaliação 

Domínio/ 
Competências 

 
Ponderação Descritores de desempenho 

(Nível de proficiência do QECRL no final do ano de 
escolaridade : 10ºano- B1+; 11ºano- B2;12ºano-B2+) 

ACPA 
*) 
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Competência 
Comunicativa 

Compreensão 
Oral 

Listening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 

Compreender discurso fluido e seguir 
linhas de argumentação dentro das áreas 
temáticas apresentadas. 

A, B, 
C, D 

Atividades de 
escrita 
(testes, 
trabalhos 
escritos , 
pesquisas, 
diálogos, etc.) 
 
 
 
 
 
Trabalhos de 
grupo e/ou 
individuais 
(ver nota 1) 

Compreensão 
Escrita 
Reading  

Ler e compreender diversos tipos de 
texto, dentro das áreas temáticas 
apresentadas, recorrendo, de forma 
adequada, à informação visual disponível; 
identificar o tipo de texto; interpretar 
informação explícita e implícita, pontos 
de vista e intenções do(a) autor(a). 

A, C, 
D 

Interação e  
Produção 

Escrita 
Writing 

Interação escrita: Responder a um 
questionário, email, chat e carta, de 
modo estruturado, atendendo à sua 
função e destinatário, no âmbito das 
áreas temáticas apresentadas; Usar com 
correção os vocábulos e as regras de 
funcionamento da língua. 
Produção escrita: Planificar e elaborar 
uma atividade de escrita de acordo com o 
tipo e função do texto e o seu 
destinatário, dentro das áreas temáticas 
apresentadas; Usar com correção os 
vocábulos e as regras de funcionamento 
da língua. 
 

A, B, 
C, D, 
F, H, I 

Interação e 
Produção Oral 

Speaking 

 
 
 
 
 
 

20% 

Interação oral: interagir com eficácia, 
participando em discussões, no âmbito 
das áreas temáticas; Usar com correção os 
vocábulos e as regras de funcionamento 
da língua. 
Produção oral: Exprimir-se de forma clara 
sobre as áreas temáticas apresentadas; 
produzir, de forma simples e breve mas 
articulada, enunciados para descrever, 
narrar e expor informações e pontos de 
vista; Usar com correção os vocábulos e as 
regras de funcionamento da língua. 
 
 

A, B, 
C, D, 
E, F, 

G, H, J 

Atividades de 
oralidade 

(Testes orais, 
entrevistas, 

diálogos, 
debates, etc.) 

 
Registos de 
observação 

direta  

 
 

NOTA 1: Nos períodos em que se realizam  testes e também trabalhos de grupo e/ou trabalhos individuais 
com classificação, as atividades escritas (testes, etc.) têm uma ponderação de 60% e os trabalhos de grupo 
e/ou individual de 10%, perfazendo o valor global de 70 % (60%+10%=70%).  
 
Nota 2: Nos períodos em que se realizam apenas trabalhos individuais ou de grupo, estes terão a ponderação 
de 70% .  
 
 
 
 
 



Atitudes e Valores (10%) 

Domínio/ 
Competências 

Ponde
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2% 

Cumprir  tarefas e compromissos 
Realizar tarefas de avaliação formativa e 
trabalho autónomo, trabalhos de casa, 

trabalhos de pesquisa, etc.) 
 

A, B, 
D, E,  
F, G, 

 I,  
J 
 

Listas de verificação e 
grelhas de registo. 
 
Registos de auto e heteroavaliação.  
 
Caderno diário e/ou Portefólio de 
aprendizagem(sugestão das seções   
caderno/Portefólio/ OneNote 
Notebook): 
 

 Vocabulário organizado por 
áreas temáticas; 

 Sistematização de itens 
gramaticais e funcionamento da 
língua;  

 Trabalhos criativos sobre 
assuntos diversos e interesses 
pessoais- Personal Corner! 

 Estudo autónomo e /ou trabalho 
de remediação (autorregulação); 

 Diário de aprendizagem- 
Learning diary! (autorregulação).  

 
Nota: adaptar para cada ano e turma. 
 

3% 
 

Regular o processo de aprendizagem e 
identificar pontos fortes e fracos, 

demonstrando autonomia, iniciativa, 
perseverança e disponibilidade para o 

autoaperfeiçoamento (autorregulação). 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar 

e aceder ao saber em contexto. 
Pensar criticamente e de forma criativa 
relacionando vários tipos de informação. 

2% 
 

Desenvolver as atividades da aula. 
Estar concentrado e atento.  

2% 
 

Comunicar eficazmente em contexto e  
participar de forma espontânea em língua 

inglesa. 

1% 
 

-Respeitar-se a si mesmo e aos outros e às 
regras de aula. 
  -Trabalhar e colaborar em pares e em 
pequenos grupos (ser solidário).  

-Assumir responsabilidade/ ter consciência da 
obrigação de responder pelas próprias ações: 

 ser assíduo e pontual,  
 trazer material,  
 cumprir com prazos e tarefas 

solicitados. 

 

-----------------------------------------------------
--------------------------- 
Eu, ______________________________________________________, Encarregado(a) de Educação do(a) 

aluno(a) _________________________________________________________, nº____, do___ano, turma ____, 

tomei conhecimento dos critérios de avaliação da disciplina de Inglês do Agrupamento de Escolas de Alcochete.   

Autorizo / não autorizo (riscar o que não interessa) o registo áudio e de imagem do meu educando para efeitos 

pedagógicos no âmbito do desenvolvimento e prática da compreensão e expressão oral. 

                                                                        

Alcochete, ___ de ___________________ de ______      
                             

    ______________________________ 
                                                                                                                     (Assinatura) 

LEGENDA 
 
*) ACPA- Áreas de competências do Perfil do Aluno 
 
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 
 

**) Valores com referência ao Perfil do Aluno 
do séc. XXI 

 
Nota 2: Recomendamos a leitura dos 
documentos Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória, 
Aprendizagens Essenciais de Inglês do 
10º ano, disponíveis no site da DGE. 

 


