
    

                                                                                                                    

                         ESCOLA SECUNDÁRIA DE CACILHAS-TEJO  
                                   CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

DISCIPLINA: INGLÊS  (Continuação)                                                                 ANO DE ESCOLARIDADE: 10º /11º - ENSINO RECORRENTE 
 

 
Competências Gerais 

 

 
Competências Específicas 

 
Instrumentos de avaliação ** 

 
 
Compreensão oral 

 
 
15% 

 
▪ Compreende discurso fluido e é capaz de seguir linhas de argumentação dentro dos tópicos abordados nos 

domínios de referência, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos noutras disciplinas. 
▪ Compreende noticiários e programas de atualidade sobre assuntos correntes, em suportes variados. 

 

. Fichas e/ou testes formativos e 

sumativos 

 

 

 

. Grelhas de observação e registo 

de avaliação de: 

roleplays 
debates 
apresentações orais (de caráter 
formativo ou sumativo) 

 
 
 
 
 
 
Expressão oral 

 
 
 
 
 
 
15% 

 
▪ Interage com eficácia em língua inglesa, participando ativamente em discussões dentro dos tópicos abordados 

nos domínios de referência, defendendo pontos de vista e opiniões, integrando a sua experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos noutras disciplinas. 

▪ Demonstra capacidade de relacionação de informação, sintetizando-a de modo lógico e coerente. 
▪ Demonstra abertura perante novas experiências e ideias e face a outras sociedades e culturas, manifestando 

interesse em conhecê-las e sobre  elas realizar aprendizagens. 
▪ Relaciona a  sua cultura de origem com as culturas com que contacta, relativizando o seu ponto de vista e 

sistema de valores culturais e demonstrando capacidade de questionar atitudes estereotipadas perante outros 
povos, sociedades e culturas. 

▪ Demonstra uma atitude proactiva perante o processo de aprendizagem da língua inglesa, mobilizando e 
desenvolvendo estratégias autónomas e colaborativas, adaptando-as de modo flexível às exigências das tarefas e 
aos objetivos de aprendizagem. 

▪ Revela capacidade para mobilizar conhecimentos adquiridos e integrar conhecimentos novos, demonstrando 
abertura para utilizar a língua inglesa, mesmo que para tal tenha que se expor ao risco, revelando vontade de 
comunicar em situações reais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Compreensão da 
leitura e expressão 
escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
60% 

 
▪ Compreende  diversos tipos de texto, dentro dos tópicos abordados nos domínios de referência, recorrendo, de 

forma adequada, à informação visual disponível, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 
adquiridos noutras disciplinas. 

▪ Compreende texto extenso, literário e não literário. 
▪ Reformula enunciados dados e elabora textos claros e variados, de modo estruturado, atendendo à sua função e 

destinatário, dentro dos tópicos abordados nos domínios de referência, integrando a sua experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos noutras disciplinas. 

▪ Demonstra capacidade de relacionação de informação, sintetizando-a de modo lógico e coerente. 
▪ Demonstra abertura perante novas experiências e ideias e face a outras sociedades e culturas, 

    manifestando interesse em conhecê-las e sobre elas realizar aprendizagens. 
▪ Relaciona a sua cultura de origem com as culturas com que contacta, relativizando o seu ponto de vista e 

sistema de valores culturais e demonstrando capacidade de questionar atitudes estereotipadas perante outros 
povos, sociedades e culturas. 

▪ Demonstra uma atitude proactiva perante o processo de aprendizagem da língua inglesa, mobilizando e 
desenvolvendo estratégias autónomas e colaborativas, adaptando-as de modo flexível às exigências das tarefas 
e aos objetivos de aprendizagem. 

▪ Revela capacidade para mobilizar conhecimentos adquiridos e integrar conhecimentos novos, demonstrando 
abertura para utilizar a língua inglesa, mesmo que para tal tenha que se expor ao risco, revelando vontade de 
comunicar em situações reais. 

 

 

. Fichas e /ou trabalhos 

equiparados realizados em aula, 

de caráter formativo e/ou 

sumativo 

 

 

. Testes e/ ou trabalhos 

equiparados de caráter formativo 

e/ou sumativo 

 



 

*Competências transversais às componentes oral e escrita 
** O número e a tipologia dos instrumentos de avaliação poderão variar em cada período, em função da especificidade das turmas, salvaguardando-se sempre o peso da competência. 

 
 
Competência Intercultural* 

 
▪ Desenvolver a consciência do seu universo sociocultural e como este se relaciona com os universos culturais dos outros; relacionar a sua cultura 

de origem com outras culturas com que contacta, relativizando o seu ponto de vista e sistema de valores culturais, demonstrando capacidade de 
questionar atitudes estereotipadas perante outros povos, sociedades e culturas. 

 
 
 
 
Competência 
estratégica/ 
 Atitudes 

   
   

   
   

   
   

   
1

0
%

 

 
▪ Colaborar em pares e em grupo 
▪ Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 
▪  Pensar criticamente 
▪ Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto 
▪ Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o processo de aprendizagem 
▪ Demonstrar uma atitude proactiva perante o processo de aprendizagem da língua 
▪ Desenvolver estratégias autónomas e colaborativas, de acordo com a tarefa solicitada e os objetivos 

da aprendizagem 
▪ Demonstrar capacidade de autorregulação do seu processo de aprendizagem 

 
 
 
.   Grelhas de observação/ 
    registo/  
    autoavaliação   

 


