
 

 

Critérios de Avaliação 
Ano letivo 2022-2023 

 

Departamento de Línguas 

Grupos disciplinares: Inglês e Francês 2.º e 3.º Ciclos 

Critérios  
transversais 

Domínios 

P
o

n
d

e
ra

çã
o

 

Escala Descritores de desempenho 

● Conhecimento 

● Comunicação 

● Resolução de 

Problemas 

ORALIDADE 
 

 
 

Compreensão oral 
 
 
 
 

Interação oral/ 
Produção oral 

 
 

 
 

25% 
 
 

 
 

25%  

Domina  
Completamente 

● compreende com muita facilidade discursos orais, até os mais complexos; 
● comunica oralmente, com clareza e de forma adequada, relacionando 

conhecimentos de diferentes domínios da disciplina; 
● produz textos orais de forma crítica e criativa, com empenho e autonomia; 
● intervém de forma oportuna e pertinente, respeitando sempre a opinião 

dos outros; 
● envolve-se ativamente na resolução de problemas e mostra-se 

perseverante, empreendedor e coopera com os seus pares. 

Domina 

● compreende, satisfatoriamente, discursos orais; 
● comunica oralmente, com alguma clareza e relaciona, com orientação, 

conhecimentos de diferentes domínios da disciplina; 
● produz textos orais simples, com empenho, mas com algumas incorreções; 
● intervém de forma oportuna  e respeita por vezes a opinião dos outros; 
● envolve-se na resolução de problemas e coopera com os seus pares. 

Não domina 

● não compreende discursos orais; 
● comunica oralmente, com pouca clareza e de forma inadequada, não 

relacionando conhecimentos de diferentes domínios da disciplina; 

● não produz textos orais, sem orientação; 

● intervém de forma pouco pertinente, nem sempre respeitando a opinião 

dos outros; 

● não se envolve na resolução de problemas ou envolve-se pouco e não 
coopera com os pares. 



Critérios  
transversais 

Domínios 
Ponde
ração 

Escala Descritores de desempenho 

● Conhecimento 

● Comunicação 

● Resolução de 

Problemas 

ESCRITA 
 
 
 
 
 

Compreensão 
escrita 

 
 
 

Interação escrita/ 
Produção escrita 

 
 

 
 
 
 

25%  
 
 
 

25% 

Domina  
Completamente 

 
● compreende com muita facilidade documentos escritos, até os mais 

complexos; 
● comunica por escrito, com clareza e de forma adequada, relacionando   

conhecimentos de diferentes domínios da disciplina; 
● produz textos escritos de forma crítica e criativa, com empenho e 

autonomia; 

● intervém de forma oportuna e pertinente, respeitando sempre a opinião 

dos outros; 

● envolve-se ativamente na resolução de problemas e  mostra-se 

perseverante, empreendedor e coopera com os seus pares. 

Domina 

 
● compreende, satisfatoriamente, documentos escritos; 
● comunica por escrito, com alguma clareza e relaciona, com orientação, 

conhecimentos de diferentes domínios da disciplina; 

● produz textos escritos simples, com empenho, mas com algumas 

incorreções; 

● intervém de forma oportuna  e respeita por vezes a opinião dos outros; 

● envolve-se na resolução de problemas e  coopera com os seus pares. 

Não domina 

 
● não compreende documentos escritos; 
● comunica por escrito, com pouca clareza e de forma inadequada, não 

relacionando conhecimentos de diferentes domínios da disciplina; 
● não produz textos escritos, sem orientação; 
● intervém de forma pouco oportuna, nem sempre respeitando a opinião dos 

outros; 

● não se envolve na resolução de problemas ou envolve-se pouco e não 

coopera com os pares. 



 

 
 
 

Processos de recolha de informação 

 
A avaliação será fundamentalmente de caráter formativo, com base na recolha de algumas das seguintes evidências: 
 
 

● Observação Direta em sala de aula; 

● Rubricas de avaliação:  Produção de texto /Interpretação de imagem;  Apresentação oral;  Interação oral; Dramatizações;  Leitura, etc.; 

● Teste/ Questão de aula (em formato de papel ou em formato digital)/ Quizz; 

● Trabalho de pesquisa (em grupo, de pares e/ou individual); 

● Portefólio digital (Padlet, Wakelet, …) e/ou caderno diário; 

● Auto e heteroavaliação. 

 

Os  processos de recolha de informação, de caráter sumativo, serão os seguintes: teste escrito e apresentação oral. 

 

 

 


