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Critérios de Avaliação de Inglês – 3 .º Ciclo (9.º ano)     Ano Letivo 2019 / 2020 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA INDICADORES 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 
(%) 

Atitudes 

Relacionamento interpessoal 

Cumpre as regras de funcionamento da escola de acordo 
com o Regulamento Interno; 

 

20% 

Adequa comportamentos em diferentes contextos;  
Observação direta;  
 
Fichas de registo de 

atitudes.  
 

Trabalha em equipa;  

Interage com tolerância.   

Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Estabelece relações entre conhecimento e 
comportamento; 
Consolida e aprofunda as competências adquiridas; 
Identifica a necessidade de aquisição de novas 
competências; 
Participa e/ou propõe atividades com sentido de 
responsabilidade. 

 
 
 

Conhecimentos 
e 

capacidades 

Compreensão Oral / Listening 

 

Compreende discursos orais articulados seguindo 
instruções dadas e conversas do dia a dia. 
Entende informações, mensagens e orientações 
detalhadas. 
Identifica a ideia global do que ouve e vê, bem como os 
intervenientes do discurso. 
Identifica informação específica. 
Segue instruções simples bem como o essencial sobre 
temas atuais ou de interesse cultural. 
Distingue entre o discurso formal e informal. 
Reconhece a variação da língua. 

Testes de compreensão do 
oral 
 
Audição de diferentes 
tipos de texto 
apresentados em suporte 
audiovisual ou informático 

10% 

Produção Oral  / Spoken Production 

Utiliza uma linguagem descritiva. 
(Re)produz textos orais com pronúncia e entoação 
adequados. 
Produz, de forma simples e linear, discursos de cunho 
pessoal. 
Expõe, de forma clara e detalhada, informação recolhida 
de várias fontes. 
Produz discursos de cunho pessoal. 

Enunciação de discurso 
próprio e individual 
 

10% 



Interação Oral / Spoken Interaction 

Dialoga usando vocabulário adequado ao contexto. 
Interage com à-vontade e espontaneidade em situações 
comunicativas. 
Pede, dá e recebe informação em situações do quotidiano. 
Troca informações relevantes e dá opiniões próprias. 
Exprime sentimentos e  concordância/ discordância. 
Exprime-se em registo formal e informal de acordo com o 
contexto. 
Debate temas diversos. 

Interações verbais com o 
docente 

10% 

Leitura / Reading 

Lê em voz alta. 
Lê textos de tipologia diversa. 
Interpreta textos de diferentes tipologias e graus de 
complexidade, identifica a informação e compreende 
acontecimentos e a sua sequência. 
Utiliza e manuseia dicionários. 
Lê textos de leitura extensiva. 

Leitura em voz alta 
 
Trabalhos de pesquisa 

50% 

Escrita / Writing 

Produz pequenos textos de caráter pessoal e social (e-
mail, cartas, postais, convites…). 
Descreve pessoas, objetos, paisagens, viagens, vivências, 
acontecimentos pessoais e familiares. 
Escreve textos biográficos, comentários, entrevistas, 
relatos, mensagens etc. 
Reconta ou resume um livro, um filme, um acontecimento 
ou uma história. 

Textos de produção escrita 

Domínio Intercultural /Intercultural 
Domain 

Compreende a estrutura geográfica e organizacional das 
Ilhas Britânicas e dos EUA. 
Conhece aspetos geográficos / culturais de países de 
expressão inglesa. 
Conhece, debate e descreve temas da atualidade. 

Trabalhos de pesquisa 

Gramática / Grammar 

Demonstra saber aplicar com correção estruturas 
gramaticais frequentes e previsíveis previstas no 
programa. 
Demonstra correção num reportório de estruturas 
frequentes a lecionar de acordo com o programa. 
Demonstra correção num reportório de estruturas de 
alguma complexidade de acordo com os registos ditados 
pelo programa da disciplina e estipulados nas metas. 

Testes de gramática 
 

 Utilização das TIC 
Utiliza as tecnologias da informação e comunicação 
adequando-as aos vários contextos de ensino-
aprendizagem. 

 
   Trabalhos de pesquisa 

 


