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 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDA DO CORVO 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Departamento: Línguas ANO LETIVO: 2020/2021 

Ciclo/Curso: Ensino Secundário / Formação Geral Grupo de Recrutamento: 330 

Disciplina: Inglês Ano de Escolaridade:  11º 

 

 
Domínios / Subdomínios 

Descritores de desempenho - Aprendizagens Específicas 
da Disciplina – Nível B2 

Descritores do Perfil 
dos Alunos 

Instrumentos de 
Avaliação/Procedim

entos e Técnicas 
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Competência 
Comunicativa 

Compreensão 
Oral 

Compreender vários tipos de discurso e seguir linhas de argumentação. 
Conhecedor/ sabedor/culto/ 

informado  

(A, B, G, I, J)  

 

Criativo      (A, C, D, J)  

 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)  

 

Indagador/ Investigador  

(C, D, F, H, I)  

 

Sistematizador/ organizador  

(A, B, C, I, J)  

 

Comunicador  

(A, B, D, E, H)  

 

Questionador  

(A, F, G, I, J)  

 

Respeitador da diferença/do 

outro      (A, B, E, F, H)  

 

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)  

 

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

- Testes por domínio 
 
 
- Fichas de trabalho 
 
 
- Trabalho de 
pesquisa / de projeto 
 
 
- Trabalhos de grupo 
 
 
- Produções escritas:  

Individuais 
em pares 
em grupo 

 
 
- Grelhas de 
observação 

15 

Interação / 
Produção Oral 

Interagir com eficácia, defendendo pontos de vista; usar formas alternativas 
de expressão e compreensão.  

 
Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas;  

25 

Compreensão 
Escrita 

Ler, compreender e identificar diversos tipos de texto; interpretar 
informação explícita e implícita em diversos tipos de texto. 

30 

Interação / 
Produção 

escrita 

Compreender mensagens, cartas pessoais e formulários e elaborar 

respostas adequadas;  
 

Planificar e elaborar textos claros e variados, de modo estruturado, 
atendendo à sua função e destinatário.  

30 

Competência Intercultural* Reconhecer realidades interculturais distintas 
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Competência Estratégica* 

Comunicar eficazmente em contexto  
Colaborar em pares e em grupos  

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto  

Pensar criticamente  
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em contexto  

Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o 
processo de aprendizagem 

Competência Linguística * Utilizar a língua inglesa no registo apropriado à situação, recorrendo a 

vocabulário e expressões idiomáticas, bem como a estruturas frásicas 
diversas, revelando à-vontade na comunicação em situações reais ou 

simuladas 
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Domínios / 
Subdomínios 

P E R F I S  D E  D E S E M P E N H O  –  N Í V E I S  

5 
17,5 – 20) 

 (Muito Bom) 

4 
(13,5 – 17,4) 

(Bom) 

 3 
(9,5 – 13,4) 

(Suf) 

 2 
(5-9,4) 
(Insuf) 

 1 
(0 – 4,9) 

(Muito Insuficiente) 

 Compreensão 
oral 

Compreende facilmente vários tipos de discurso e 
segue com facilidade linhas de argumentação dentro 

das áreas temáticas apresentadas, integrando 
plenamente a sua experiência e mobilizando com 

eficácia conhecimentos adquiridos em outras 
disciplinas;  

Interpreta facilmente atitudes, emoções, pontos de vista 

e intenções do(a) autor(a) e informação explícita e 
implícita em diversos tipos de texto; identifica 

facilmente marcas do texto oral que introduzem 
mudança de estratégia discursiva, de assunto e de 

argumentação; interage com eficácia progressiva na 
diversidade da língua inglesa em contexto de uso 

internacional, envolvendo falantes de culturas distintas.  

N
ív

e
l 

In
t

e
r

m
é

d
io

 

Compreende satisfatoriamente vários tipos de 
discurso e segue satisfatoriamente linhas de 

argumentação dentro das áreas temáticas 
apresentadas, integrando a sua experiência e 

mobilizando com alguma eficácia conhecimentos 
adquiridos em outras disciplinas;  

Interpreta satisfatoriamente atitudes, emoções, 

pontos de vista e intenções do(a) autor(a) e 
informação explícita e implícita em diversos tipos de 

texto; identifica satisfatoriamente marcas do texto 
oral que introduzem mudança de estratégia 

discursiva, de assunto e de argumentação; interage 
com alguma eficácia na diversidade da língua inglesa 

em contexto de uso internacional, envolvendo 
falantes de culturas distintas. 
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Dificilmente compreende diferentes tipos de 
discurso ou segue linhas de argumentação dentro 

das áreas temáticas apresentadas; dificilmente 
integra a sua experiência ou mobiliza conhecimentos 

adquiridos em outras disciplinas;  
Dificilmente interpreta atitudes, emoções, pontos de 

vista e intenções do(a) autor(a) e informação 

explícita e implícita em diversos tipos de texto; 
Dificilmente identifica marcas do texto oral que 

introduzem mudança de estratégia discursiva, de 
assunto e de argumentação; dificilmente interage na 

diversidade da língua inglesa em contexto de uso 
internacional, envolvendo falantes de culturas 

distintas. 

 Compreensão 
escrita 

Lê, compreende e identifica facilmente diversos tipos de 

texto; descodifica facilmente palavras-chave, ideias 
presentes no texto, marcas do texto oral e escrito que 

introduzem mudança de estratégia discursiva, de 
assunto e de argumentação; interpreta facilmente 

informação explícita e implícita em diversos tipos de 
texto, pontos de vista e intenções do(a) autor(a).  

Lê, compreende e identifica satisfatoriamente 

diversos tipos de texto; descodifica 
satisfatoriamente palavras-chave, ideias presentes 

no texto, marcas do texto oral e escrito que 
introduzem mudança de estratégia discursiva, de 

assunto e de argumentação; interpreta 
satisfatoriamente informação explícita e implícita 

em diversos tipos de texto, pontos de vista e 
intenções do(a) autor(a).  

Dificilmente lê, compreende e identifica diversos 

tipos de texto; Dificilmente descodifica palavras-
chave, ideias presentes no texto, marcas do texto 

oral e escrito que introduzem mudança de estratégia 
discursiva, de assunto e de argumentação; 

Dificilmente interpreta informação explícita e 
implícita em diversos tipos de texto, pontos de vista 

e intenções do(a) autor(a).  

 Interação 
oral 

Interage com eficácia, participando em discussões, 

defendendo pontos de vista; interage eficazmente, 
pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição; usa 

facilmente formas alternativas de expressão e 
compreensão, recorrendo à reformulação, sempre que 

necessário, do enunciado para o tornar mais 
compreensível.  

Interage com alguma eficácia, participando em 

discussões, defendendo pontos de vista; interage 
com alguma eficácia, pedindo clarificação, 

reformulação e/ou repetição; usa satisfatoriamente 
formas alternativas de expressão e compreensão, 

recorrendo, por vezes, à reformulação do enunciado 
para o tornar mais compreensível.  

Dificilmente interage ou participa em discussões e 

consequente defesa de pontos de vista; dificilmente 
interage pedindo clarificação, reformulação e/ou 

repetição; dificilmente usa formas alternativas de 
expressão e compreensão; dificilmente recorre à 

reformulação do enunciado para o tornar mais 
compreensível. 

 Produção 
Oral 

Exprime-se de forma bastante clara sobre as áreas 

temáticas apresentadas; produz, de forma articulada, 
enunciados para descrever, narrar e expor informações 

e pontos de vista.  

Exprime-se de forma relativamente clara sobre as 

áreas temáticas apresentadas; produz, de forma 
nem sempre bem articulada, enunciados para 

Dificilmente se exprime sobre as áreas temáticas 

apresentadas; Dificilmente produz enunciados para 
descrever, narrar e expor informações e pontos de 

vista. 
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Domínios / 
Subdomínios 

P E R F I S  D E  D E S E M P E N H O  –  N Í V E I S  

5 
17,5 – 20) 

 (Muito Bom) 

4 
(13,5 – 17,4) 

(Bom) 

 3 
(9,5 – 13,4) 

(Suf) 

 2 
(5-9,4) 
(Insuf) 

 1 
(0 – 4,9) 

(Muito Insuficiente) 

descrever, narrar e expor informações e pontos de 
vista. 

 

 Interação 
Escrita 
 
 
 Interação 
Escrita 

Compreende facilmente mensagens, cartas pessoais e 

formulários e elabora facilmente respostas adequadas; 
responde a um questionário, email, chat e carta, de 

modo muito bem estruturado, atendendo à sua função e 
destinatário, dentro das áreas temáticas, integrando 

com eficácia progressiva a sua experiência e 
mobilizando, com eficácia, conhecimentos adquiridos em 

outras disciplinas.  

Compreende satisfatoriamente mensagens, cartas 

pessoais e formulários e elabora satisfatoriamente 
respostas adequadas; responde a um questionário, 

email, chat e carta, de modo nem sempre bem 
estruturado, atendendo à sua função e destinatário, 

dentro das áreas temáticas, integrando com alguma 
eficácia a sua experiência e mobilizando, com 

alguma eficácia, conhecimentos adquiridos em 
outras disciplinas. 

Dificilmente compreende mensagens, cartas 

pessoais e formulários ou elabora respostas 
adequadas; dificilmente responde a um questionário, 

email, chat e carta, de modo estruturado, ou 
respeita a sua função e destinatário, dentro das 

áreas temáticas; dificilmente integra a sua 
experiência ou mobiliza conhecimentos adquiridos 

em outras disciplinas. 

 Produção 
Escrita 

Planifica e produz, de forma muito bem articulada, 

enunciados para descrever, narrar e expor informações 
e pontos de vista; elabora textos claros e variados, de 

modo muito bem estruturado, atendendo à sua função e 
destinatário.  
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Planifica e produz, de forma nem sempre bem 

articulada, enunciados para descrever, narrar e 
expor informações e pontos de vista; elabora textos 

relativamente claros e variados, de modo nem 
sempre bem estruturado, atendendo à sua função e 

destinatário. 
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Dificilmente planifica e produz enunciados para 

descrever, narrar e expor informações e pontos de 
vista; Dificilmente elabora textos claros e variados 

ou respeita a sua função e destinatário. 

 Competência 
Intercultural / 
áreas temáticas 
situacionais 

Demonstra capacidades de comunicação intercultural e 

abertura perante novas experiências e ideias, face a 

outras sociedades e culturas; demonstrando uma 
grande capacidade de questionar atitudes 

estereotipadas perante outros povos, sociedades e 
culturas. 

Demonstra alguma capacidade de comunicação 

intercultural e abertura perante novas experiências 

e ideias, face a outras sociedades e culturas; 
demonstrando alguma capacidade de questionar 

atitudes estereotipadas perante outros povos, 
sociedades e culturas. 

Demonstra deficientemente capacidades de 

comunicação intercultural e abertura perante novas 

experiências e ideias, face a outras sociedades e 
culturas; dificilmente demonstra capacidade de 

questionar atitudes estereotipadas perante outros 
povos, sociedades e culturas. 

 Léxico e 
Gramática 

Facilmente compreende e utiliza, com autonomia e 
correção, formas de organização do léxico e domina 

estruturas complexas do funcionamento da língua. 

Compreende e utiliza satisfatoriamente, com alguma 
autonomia e correção, formas de organização do 

léxico e domina algumas estruturas complexas e de 

uso frequente do funcionamento da língua. 

Dificilmente compreende ou utiliza, com autonomia e 
correção, formas de organização do léxico; não 

domina as estruturas frequentes do funcionamento 

da língua. 
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Domínios / 
Subdomínios 
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5 
17,5 – 20) 

 (Muito Bom) 

4 
(13,5 – 17,4) 

(Bom) 

 3 
(9,5 – 13,4) 

(Suf) 

 2 
(5-9,4) 
(Insuf) 

 1 
(0 – 4,9) 

(Muito Insuficiente) 

 Competência 
estratégica 

- Participa em atividades de pares e grupos, revelando 
muita capacidade para se colocar na posição do outro;  

- Desenvolve uma muito boa empatia com o outro de 
forma a adquirir atitudes mais tolerantes, 

reconhecendo e respeitando opiniões divergentes de 
modo a realizar novas aprendizagens;  

- Ouve atentamente, compreende o outro e reflete 

criticamente sobre o que foi dito, dando razões bem 
fundamentadas para justificar as suas conclusões, 

associando aprendizagens novas a anteriores; 
- Desenvolve plenamente uma atitude ativa e confiante 

relativamente à aprendizagem; 
- Desenvolve plenamente a consciencialização de 

responsabilidades adequadas ao que lhe for pedido. 

- Participa em atividades de pares e grupos, 
revelando alguma capacidade para se colocar na 

posição do outro;  
- Desenvolve alguma empatia com o outro de forma 

a adquirir atitudes mais tolerantes, reconhecendo e 
respeitando opiniões divergentes de modo a realizar 

novas aprendizagens;  

- Ouve atentamente, compreende o outro e reflete 
com algum sentido crítico sobre o que foi dito, dando 

razões para justificar as suas conclusões, 
associando, por vezes, aprendizagens novas a 

anteriores; 
- Desenvolve uma atitude ativa e confiante 

relativamente à aprendizagem; 
- Desenvolve a consciencialização de 

responsabilidades adequadas ao que lhe for pedido. 

- Dificilmente participa em atividades de pares e 
grupos e quando o faz pode revelar muito pouca 

capacidade para se colocar na posição do outro;  
- Dificilmente evidencia empatia com o outro de 

forma a adquirir atitudes mais tolerantes, 
dificilmente reconhece ou respeita opiniões 

divergentes de modo a realizar novas aprendizagens;  

- Dificilmente valoriza a opinião do outro ou associa 
aprendizagens novas a anteriores; 

- Dificilmente desenvolve uma atitude ativa e 
confiante relativamente à aprendizagem; 

- Dificilmente revela a tomada de consciencialização 
de responsabilidades adequadas ao que lhe for 

pedido. 

 


