CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE INGLÊS – 2º CICLO 2019/2020

Preâmbulo dos critérios de avaliação do AE Amares:
A apresentação dos critérios de avaliação à disciplina Inglês, do 5º ano, do ensino regular, pretende dar cumprimento ao
disposto no artigo 3.º, alínea d) das definições do DL 55/2018, assim como no artigo 17.º, ponto 2, concomitantemente com o
artigo 22.º, ponto 3 do decreto lei referido anteriormente.
Segundo o Perfil dos alunos “Todas as crianças e jovens devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e
a pôr em prática os valores por que se deve pautar a cultura de escola…”. Associadas aos Valores, que pressupõem um conjunto
de Atitudes, tal como se apresenta no Quadro 1, afiguram-se as Áreas de Competência que “em cada área curricular estão
necessariamente envolvidas múltiplas competências, teóricas e práticas”, pressupondo “o desenvolvimento de literacias
múltiplas”.
O desenvolvimento destas literacias múltiplas é alcançado a partir da mobilização de “técnicas, instrumentos e
procedimentos diversificados e adequados” (art.º 23, ponto 1, b)) que permitam ir ao encontro de uma avaliação formativa
sistemática que culmine numa avaliação sumativa no final do período/ano letivo.
Quadro 1: Áreas de competência do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
A. Linguagens e textos; B. Informação e comunicação; C. Raciocínio e resolução de problemas;
D. Pensamento crítico e pensamento 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.

ÁREAS DE
COMPETÊNCIA

Quadro 2: Descritores do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)
Comunicador /
Interventor
(A, B, D, E, G, H, I)

Criativo
(A, C, D, J)

Descritores do Perfil do Aluno
Crítico/Analítico
Questionador/
(A, B, C, D, G)
Investigador
(A, C, D, F, G, I, J)

Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)

Responsável/
autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)

Cuidador de si e
do outro
(A, B, E, F, G, I, J)

Respeitador da
diferença/ do
outro
(A, B, E, F, H)
Autoavaliador
(transversal às
áreas);

Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)

Quadro 3: Valores e atitudes previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
VALORES
a)
b)
Atitudes

c)
d)
e)

a) Responsabilidade e integridade; b) Excelência e exigência; c) Curiosidade, reflexão e inovação;
d) Cidadania e participação; e) Liberdade
Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder
pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e alheias em função do bem comum.
Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter
consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser solidário para com os outros.
Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas
soluções e aplicações.
Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos
direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol da solidariedade e da sustentabilidade
ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor.
Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na
equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum.
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Quadro 4: Descritores de desempenho por nível (Ensino Básico) e valores (Ensino Secundário).
Descritores de desempenho
Nível 5
18 a 20 valores
O aluno ...
-

adquiriu, plenamente as
aprendizagens essenciais.

Nível 4
14 a 17 valores
Descritores de desempenho
intercalares

Nível 3
10 a 13 valores
O aluno ...
-

adquiriu, em parte, as aprendizagens
essenciais.

Nível 2
8 a 9 valores
Descritores de desempenho
intercalares

Quadro 5: Critérios de avaliação da disciplina de Inglês do 5º ano
Aprendizagens Essenciais
Domínio/Tema

2

Competência
Comunicativa
40%

Conhecimentos, capacidades e atitudes

-

adquiriu as aprendizagens
essenciais.

Descritores do Perfil do
Aluno

3

Compreensão oral
Identificar palavras e expressões em canções e textos áudio/audiovisuais; entender pedidos que lhe
são dirigidos, perguntas que lhe são feitas e informações que lhe são dadas; identificar a ideia
global de pequenos textos orais; seguir conversas sobre assuntos que lhe são familiares, articuladas
de forma lenta, clara e pausada.
Compreensão escrita
Seguir instruções elementares; reconhecer informação que lhe é familiar em anúncios/avisos;
compreender mensagens curtas e simples (postais, mensagens de texto, post/tweets, blogs, emails)
sobre assuntos do seu interesse; desenvolver a literacia, entendendo textos simplificados de leitura
extensiva com vocabulário familiar, lendo frases e pequenos textos em voz alta.
Interação oral
Pedir e dar informações sobre identificação pessoal; formular perguntas e respostas sobre assuntos
que lhe são familiares; fazer sugestões e convites simples; interagir de forma simples; participar
numa conversa simples sobre temas básicos e factuais para satisfazer necessidades imediatas.
Interação escrita
Preencher um formulário (online ou em formato papel) simples com informação pessoal e
preferências pessoais básicas; pedir e dar informação pessoal de forma simples; pedir e dar
informação sobre gostos e preferências de uma forma simples; responder a um email, chat ou
mensagem de forma simples.
Produção oral
Articular sons da língua inglesa não existentes na língua materna; pronunciar, com correção,
expressões e frases familiares; exprimir gostos e preferências pessoais, utilizando frases simples;
descrever aspetos simples do seu dia a dia, utilizando frases simples; fazer descrições simples de
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Conhecedor/
sabedor/culto/
informado (A, B, G, I, J)
Criativo (A, C, D, J)

Instrumentos/Ano1

- Atividades de
escuta ativa (CO);
- Atividades de
leitura;

Crítico/Analítico (A, B, - Fichas de
compreensão
C, D, G)
escrita (CE);

- Simulações de
situações
Indagador/
Investigador (C, D, F, H, comunicacionais
(IO);
I)

Respeitador
da - Exercícios de
diferença/do outro (A, interação escrita;
B, E, F, H)
- Comunicações
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Aprendizagens Essenciais
Domínio/Tema

2

Competência
Intercultural
25%

Competência
Estratégica
35%

Conhecimentos, capacidades e atitudes

Descritores do Perfil do
Aluno

3

um objeto ou imagem, utilizando expressões comuns; falar/fazer apresentações sobre alguns temas
trabalhados previamente.
Produção escrita
Descrever-se a si e à família; redigir mensagens e notas pessoais; redigir postais e convites; escrever
sobre as suas preferências, utilizando expressões e frases simples, justificando-as usando o
conector because; descrever uma imagem usando there is/there are.
Reconhecer realidades interculturais distintas
Reconhecer elementos constitutivos da sua própria cultura e da(s) cultura(s) de língua estrangeira:
diferentes aspetos de si próprio, identificar pessoas, lugares e aspetos que são importantes para si
e para a sua cultura; identificar espaços de realidades culturais diferentes (a comunidade dos
outros); localizar no mapa alguns países de expressão inglesa; associar capitais e algumas cidades
desses países estudados; reconhecer aspetos culturais de países de expressão inglesa, tais como
bandeiras e símbolos nacionais.
Comunicar eficazmente em contexto
Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação e de resolução de problemas, dentro e
fora da sala de aula; reformular a sua capacidade de comunicar, usando a linguagem corporal, tais
como gestos e mímica, para ajudar a transmitir mensagens ao outro; preparar, repetir e memorizar
uma apresentação oral como forma de ganhar confiança; apresentar uma atividade Show & Tell à
turma ou a outros elementos da comunidade educativa, respondendo a perguntas simples
colocadas sobre o tema abordado.
Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos
Participar em atividades de pares e grupos, revelando atitudes como, por exemplo, saber esperar a
sua vez, ouvir os outros e refletir criticamente sobre o que foi dito, apresentando razões para
justificar as suas conclusões; entender e seguir instruções breves; fazer sugestões e convites
simples; demonstrar atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões para cumprimentar,
agradecer e despedir-se; diferenciar as formas de tratamento a utilizar com os colegas e com o
professor; convidar outros a contribuir para a realização de tarefas elementares, usando expressões
curtas e simples; planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo.
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto
Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional, recorrendo a aplicações
tecnológicas para produção e comunicação online; contribuir para projetos e tarefas de grupo
interdisciplinares que se apliquem ao contexto, a experiências reais e quotidianas do aluno;
participar num WebQuest e aceder ao saber, recorrendo a aplicações informáticas online.
Pensar criticamente
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Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador (A, F, G, I,
J)

Instrumentos/Ano1
orais (PO);
- Trabalhos escritos
de diferentes
tipologias;

Comunicador (A, B, D, - Grelha de
observação direta
E, H)
atitudinal;

Autoavaliador
(transversal às áreas)

Participativo/
colaborador (B, C, D, E,
F)

Responsável/
autónomo (C, D, E, F, G,
I, J)

Cuidador de si e do
outro (B, E, F, G)

Outros…dando
cumprimento ao DL
54/2018.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE INGLÊS – 2º CICLO 2019/2020

Aprendizagens Essenciais
Domínio/Tema

2

Conhecimentos, capacidades e atitudes

Descritores do Perfil do
Aluno

3

Instrumentos/Ano1

Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio raciocínio ao/s
outro/s, utilizando factos para justificar as suas opiniões; refletir criticamente sobre o que foi dito,
fazendo ao outro perguntas simples que desenvolvam a curiosidade; deduzir o significado de
palavras e expressões desconhecidas simples acompanhadas de imagens.
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto Realizar trabalhos
criativos e produzir a linguagem necessária para apresentar os mesmos ao professor/aos colegas;
realizar atividades para desenvolver a literacia, tais como trabalhar a rima, a sinonímia e a
antonímia; desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares.
Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a regular o processo
de aprendizagem
Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais; controlar as suas
aprendizagens, registando as experiências mais relevantes; saber procurar palavras por áreas
temáticas; utilizar os seus conhecimentos prévios da língua e a experiência pessoal para fazer
previsões de sentido e comunicar de forma simples em Inglês; participar numa reflexão no final da
aula para identificar atividades associadas aos objetivos de aprendizagem e o cumprimento dos
mesmos; realizar atividades simples de auto e heteroavaliação: portefólios, diários e grelhas de
progressão de aprendizagem.
Amares, 16 de julho de 2019

Delegado(a) de Grupo Disciplinar: Maria Manuela Meira Pereira Coelho

1

Os instrumentos apresentados deverão ser todos os recursos que permitam desenvolver uma avaliação formativa sistemática, cuja articulação determinará uma avaliação sumativa de final
de período. Sempre que possível, três instrumentos diferentes têm de ser usados ao longo de cada período. Todos os instrumentos de avaliação têm todos igual importância na avaliação
dos alunos.
2
Corresponde aos domínios/temas que fazem parte das Aprendizagens Essenciais de cada disciplina. A ponderação será feita por domínio/tema ficando à consideração do grupo disciplinar.
3
As atitudes dos alunos têm de estar de acordo com os domínios/temas que fazem parte das Aprendizagens Essenciais de cada disciplina, sendo articuladas com os valores do Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
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