
 

 

Critérios de Avaliação 

Ano letivo 2022/2023 

 
Departamento do 1CEB 

Disciplina – INGLÊS Grupo 120 

Critérios  

transversais 

Domínios 
Ponde

ração 
Escala Descritores de desempenho 

● Conhecimento 

● Comunicação 

● Resolução de 

problemas 

ORALIDADE 

 

Compreensão oral 

 

Interação oral/ 

Produção oral 

 

 

25% 

 

25%  

Domina 

completamente 

- Compreende discursos orais com muita facilidade; 

- Interage oralmente, com muita facilidade relativamente às áreas temáticas; 

- Exprime de forma bastante correta e adequada. 

Domina 

- Compreende discursos orais de forma satisfatória; 

- Interage oralmente com alguma facilidade relativamente às áreas temáticas; 

- Exprime de forma relativamente correta e adequada. 

Não domina 

 

- Nem sempre compreende discursos orais; 

- Interage oralmente apresentando dificuldades relativamente às áreas temáticas; 

- Exprime com muita dificuldade. 

Critérios  

transversais 

Domínio/Temas/Áreas 

de conhecimento 

Ponde

ração 
Escala Descritores de desempenho 

● Conhecimento 

● Comunicação 

● Resolução de 

ESCRITA 

 

Compreensão 

escrita 

25%  

 

 

Domina 

completamente 

 

- Compreende textos escritos com muita facilidade; 

- Interage por escrito com muita facilidade relativamente às áreas temáticas; 

- Produz textos escritos com muita qualidade. 



problemas  

Interação escrita/ 

Produção escrita 

 

 

25% Domina 

- Compreende textos escritos satisfatoriamente; 

- Interage por escrito de forma satisfatória relativamente às áreas temáticas; 

- Produz textos escritos com algumas incorreções. 

Não domina 

- Nem sempre compreende textos escritos; 

- Interage por escrito apresentando dificuldades relativamente às áreas temáticas; 

- Produz textos escritos com muitas incorreções. 

A competência intercultural e a gramática são transversais aos vários domínios da competência comunicativa. 

Competência intercultural 

Reconhecer realidades interculturais distintas: reconhecer elementos da sua própria cultura, tais como diferentes aspetos de si próprio; reconhecer 

características elementares da cultura anglo-saxónica. 

Gramática 

O aluno deve ser capaz de compreender formas de organização do léxico e conhecer as estruturas da língua. 

 

Métodos e processos de recolha de informação 

A avaliação será essencialmente de caráter formativo, com alguns momentos de avaliação classificativa, utilizando instrumentos 

diversificados. 

 

Avaliação formativa 

● Observação direta em sala de aula;  

● Trabalho de grupo e/ou individual;   

● Auto, hetero e coavaliação;  

● Rubricas de avaliação; 

● Debates;   

● Organização do caderno diário; 



● Fichas de trabalho. 

 

Avaliação sumativa com fins classificatórios 

 Questões de aula; 

 Testes de avaliação; 

 Apresentações orais; 

Produção de textos. 

 


