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Critérios Específicos de Avaliação 
Inglês - 2º Ciclo 

Ano letivo - 2020/ 2021 

Competências 
 

Domínios de 
Avaliação 

Parâmetros Regime Presencial/Misto Regime Não Presencial 
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Oralidade - [30%] 

 
Compreensão Oral / 
Listening,Interação Oral 
/Spokeninteration, 
Produção Oral 
/SpokenInteraction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Desenvolve competências 

do perfil do aluno. 

 Atinge as aprendizagens 

essenciais. 

 Pesquisa e organiza 

informação. 

 Realiza as tarefas 

propostas. 

 Produz trabalhos extra. 

 Aplica as 

informações/conhecimentos a 

novas situações. 

 Mostra criatividade. 

 
Oralidade (30%) 

 

 Grelhas de observação direta/ 
avaliação da oralidade 

 
 
Por período, um exercício de: 
 

 Compreensão Oral / Listening; 
 

 Interação Oral /Spokeninteration; 
 

  Produção Oral 
/SpokenInteraction. 
 

 
 
. 

 
 

 
 
 

 
 

Oralidade (30%) 

 Grelhas de observação 
direta/ avaliação da 
oralidade 

 
Por período, um exercício de: 
 

 Compreensão Oral / 

Listening; 
 

 Interação Oral 

/Spokeninteration; 
 

 Produção Oral 
/SpokenInteraction. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Leitura - [50%] 

 
Leitura/ 
Reading,Gramática/ 
Grammar, Escrita/ 
Writing,Domínio 
Intercultural/ 
Intercultural Domain 
 
 
 

 Testes de avaliação  (40%) 
 
-1º e 2º períodos - 2 testes  
(cada um com 2 ou 3 domínios, avaliando 
obrigatoriamente todos os domínios em 
cada período); 
 
- 3º período – no mínimo 1 teste (todos os 
domínios têm de ser avaliados). 
 
 
 
 
 
 
 

 Outros instrumentos de 
avaliação (10%) 

 
-Fichas temáticas/ exercícios alusivos/as à 
Leitura/Reading ou Gramática/ Grammar 
ou Escrita/Writingou  Domínio 
Intercultural/ Intercultural 
Domain(mínimo 1 por período). 

 
-Trabalhos individuais/pares/ grupo. 
 
Notas: 
* Recursos: Google Classroom, Google 
Forms, entre outros. 
 
* No ensino misto, as tarefas sujeitas a 
avaliação serão concretizadas 
preferencialmente nas aulas presenciais. 

 

 Testes de avaliação - escrito 
e/ou prova oral (40%) 

 
- Um teste compartimentado, por 
período, que avalia os diversos 
domínios: Leitura / Reading,Escrita/ 
Writing, Léxico e Gramática/ 
LexisandGrammar, Domínio 
Intercultural/ Intercultural Domain. 
 
- Tarefas de avaliação dedicadas à 
Leitura/Reading, Escrita /Writing, 
Gramática/ Grammar, Domínio 
Intercultural/ Intercultural Domain 
(mini testes, questões aula,…) 
 

 Outros instrumentos de 
avaliação (10%) 

 
-Fichas temáticas/ exercícios 
alusivos/as à Leitura/ Readingou 
Gramática/ Grammar ou Escrita / 
Writingou Domínio Intercultural/ 
Intercultural Domain(mínimo 1 por 
período). 
-Trabalhos individuais/pares/ grupo. 

 
Notas: 
* Recursos: Google Classroom, 
Google Forms, entre outros. 
 
* As tarefas sujeitas a avaliação 
serão concretizadas nas aulas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

síncronas e, se o professor entender 
, não necessitam de ser marcadas 
previamente. 

 
Cidadania - [20%] 

 
-Ser assíduo e pontual; 
- Cumprir as regras de 
conduta na aula; 
-Revelar autonomia; 
- Demonstrar empenho 
pelas atividades 
propostas; 
- Realizar os trabalhos de 
casa; 
-Manter o caderno diário 
organizado; 
- Fazer-se acompanhar 
do material necessário 
para a aula; 
- Progressão nas 
aprendizagens. 
 
Tecnologias de 
informação e 
comunicação 
- Utilizar as TIC nos 
diversos contextos de 
aprendizagem; 
- Reconhecer as novas 
tecnologias de 
comunicação e 
informação como forma 
de linguagem. 

 

 Autonomia e 
Responsabilidade. 

 Atitude crítica 

 Revela interesse e 
empenho. 

 Cumpre as tarefas e os 
prazos definidos (TPC e 
outras) 

 Faz-se acompanhar do 
material escolar 

 Cumpre as normas 
definidas. 

 É assíduo e pontual nas 
sessões síncronas e 
assíncronas e participade 
forma organizada. 

 

 

Técnicas de informação e 

comunicação 

 Utiliza as TIC nos diversos 
contextos de 
aprendizagem; 

 Reconhece as novas 
tecnologias de 
comunicação e informação 
como forma de linguagem. 

 

  Grelhas de observação direta. 

 Contributo para a concretização 
de (um) projeto(s)/ atividades 
extracurriculares (com caráter 
obrigatório ou facultativo). 

  

 

 Grelhas de observação 
direta. 

 Presença nas aulas 
síncronas. 

 Participação síncrona. 

 Participação assíncrona. 

 Auto e heteroavaliação. 
 


