Departamento de Línguas Estrangeiras
Critérios de Avaliação - 2018/ 2019
Língua Estrangeira I - Inglês
2.º Ciclo (5.º ano)

Compreensão

COMPREENDER

Oral

/

Listening

Escrita/
Writing

METODOLOGIA DE
PROJETO/
ORGANIZAÇÃO

COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA

Produção Oral
/
Spoken
Production

VALORES E
ATITUDES

FALAR

Interação
Oral / Spoken
Interaction

ESCREVER

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA

Leitura /
Reading

• Identifica palavras e expressões em canções e textos
áudio/audiovisuais; entende pedidos que lhe são dirigidos,
perguntas que lhe são feitas e informações que lhe são dadas;
identifica a ideia global de pequenos textos orais; segue
conversas sobre assuntos que lhe são familiares, articuladas de
forma lenta, clara e pausada.
• Segue instruções elementares; reconhece informação que lhe é
familiar em anúncios/avisos; compreende mensagens curtas e
simples (postais, mensagens de texto, post/tweets, blogs, emails)
sobre assuntos do seu interesse; desenvolve a literacia,
entendendo textos simplificados de leitura extensiva com
vocabulário familiar, lendo frases e pequenos textos em voz alta.
• Pede e dá informações sobre identificação pessoal; formula
perguntas e respostas sobre assuntos que lhe são familiares; faz
sugestões e convites simples; interage de forma simples;
participa numa conversa simples sobre temas básicos e factuais
para satisfazer necessidades imediatas.
• Articula sons da língua inglesa não existentes na língua materna;
pronuncia, com correção, expressões e frases familiares; exprime
gostos e preferências pessoais, utilizando frases simples;
descreve aspetos simples do seu dia a dia, utilizando frases
simples; faz descrições simples de um objeto ou imagem,
utilizando expressões comuns; fala/faz apresentações sobre
alguns temas trabalhados previamente.
• Descreve-se a si e à família; redige mensagens e notas pessoais;
redige postais e convites; escreve sobre as suas preferências,
utilizando expressões e frases simples, justificando-as usando o
conector because; descreve uma imagem usando there is/there
are.

• Empenha-se nas atividades.
• Identifica dúvidas e dificuldades.
• Pesquisa / elabora e organiza informação, utilizando as TIC.
• Organiza e utiliza materiais num processo de trabalho
autónomo.
• Traz o material necessário.
• É organizado /a.
• Colabora com os/as colegas e docentes nas atividades
propostas.
• Respeita as regras (respeita colegas e docentes; não interrompe
as aulas a despropósito; não tem faltas disciplinares...).
 Respeita as instalações e o ambiente de trabalho.
• É assíduo/a e pontual.

Peso

10%

Quan
do

Como

Atividades
de
compreensão
oral

- Atividades de
leitura
10%

- Atividades de
Interação Oral

20%

- Atividades de
Produção Oral

40%

- Testes escritos
-Trabalhos
escritos (Fichas
de
trabalho,
exercícios
de
expressão
escrita,
fichas
gramaticais)
- Trabalho de
projeto
-Observação
direta
- Caderno diário
- Outros

Auto e Heteroavaliação

Conhecimentos, capacidades e atitudes

Avaliação Contínua

Domínios

Instrumentos de
Avaliação:
avaliação
formativa/suma
tiva

10%

10%

* O Domínio Intercultural/Intercultural Domain e o domínio do Léxico e Gramática/Lexis and Grammar fazem parte integrante da competência
comunicativa linguística, a saber: Compreender, Falar e Escrever.
* A classificação a atribuir ao/à aluno/a resulta da média aritmética das avaliações finais de cada período.
Tomei conhecimento: O/A aluno(a):______________________________________________________
O/A encarregado(a) de educação: _____________________________________
A professora: _____________________________________________________

