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                                                        GRUPO DE INGLÊS 

 

CRITÉRIOS E DESCRITORES OPERATIVOS PARA INGLÊS – 3º ciclo – Nível A2.1 / B1.1 

 
DOMÍNIOS 

Ponderação  
(%) 

Descritores Operativos 
Técnicas de recolha de 

informação   
PASEO – Áreas de 

competências 

 Compreensão oral 
(Listening) 

15% 

Compreender, com facilidade, discursos produzidos de forma clara; seguir 
conversas do dia a dia; acompanhar uma apresentação breve sobre temas 
estudados; compreender o essencial de programas em modo áudio/audiovisual 
sobre temas atuais ou de interesse cultural; seguir orientações detalhadas, 
mensagens e informações diversas. 

 Testagem 
(Classificatório) 

 - Teste de compreensão oral 
 

Exercícios de compreensão oral 
Grelhas/Registos de observação/ 

autorregulação e autoavaliação  

A. Linguagens e 

textos B.Informação e 
comunicação 
E. Relacionamento 
interpessoal 
F. Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

C
O
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U

N
IC

A
T
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 Compreensão, 
Interação e 

produção escrita 
(Writing) 

20% 

Ler textos, de alguma complexidade, escritos em linguagem clara e corrente; 
identificar os pontos principais em textos jornalísticos; compreender textos 
factuais sobre assuntos de interesse pessoal ou cultural; seguir o essencial em 
textos argumentativos breves sobre temas culturais e sociais; ler textos de leitura 
extensiva de natureza diversa; utiliza dicionários diversificados; Interagir, com 
linguagem coloquial, sobre assuntos de carácter geral; escrever comentários e 
mensagens em blogues e redes sociais; responde a um inquérito, postal e/ou 
email; Produzir textos, de complexidade crescente, utilizando vocabulário comum, 
mas diversificado; recontar um acontecimento, descrevendo experiências, 
impressões, reações ou sentimentos; escrever sobre os temas estudados. 

Testagem  
(Classificatório) 
- Teste escrito 

 
Fichas de trabalho 
Testes formativos 

• Produção de textos escritos 
Trabalho de pesquisa 

 
Grelhas/Registos de observação/ 
autorregulação e autoavaliação 

A. Linguagens e 
textos B. Informação 
e comunicação C. 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
E. Relacionamento 
interpessoal  
F. Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
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Interação e 
produção oral 

(Speaking) 
20% 

Interagir, com correção, sobre assuntos conhecidos, podendo pedir ajuda e 
reformular o discurso; interagir em diálogos, com correção, sobre tópicos da 
atualidade; trocar ideias, informações e opiniões sobre pessoas, experiências e 
acontecimentos; (re)produzir textos orais, previamente preparados, com 
pronúncia e entoação adequados; fazer pequenas apresentações; produzir, de 
forma simples e linear, discursos de cunho pessoal. 

Observação 
(Classificatório) 

 -  Apresentação oral 

Interação entre pares 
Questionário oral 

Grelhas/Registos de observação/ 
autorregulação e autoavaliação 

A. Linguagens e 
textos B. Informação 
e comunicação 
D. Pensamento crítico 
e pensamento criativo 
 E. Relacionamento 
interpessoal F. 
Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
J. Consciência e 
Domínio do corpo 

 

Leitura 
(Reading) 

15% 

Ler com expressividade, pronúncia e ritmo; 
Ler textos de leitura extensiva de natureza diversa; 
Utilizar dicionários diversificados. 

Leitura de textos 

Grelha de verificação da leitura 
(formal/informal) / 
autorregulação e autoavaliação 

A. Linguagens e 
textos B. Informação 
e comunicação 
J. Consciência e 
Domínio do corpo 
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Descritores operativos 
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Conhecer personagens e obras célebres de países de expressão inglesa. Conhecer 
universos culturais diversificados; identificar e comentar alguns fatores que 
dificultam a comunicação intercultural. 
Reconhecer personalidades do meio artístico, literário, científico e político; 
comentar alguns fatores que dificultam a comunicação intercultural. 
Identificar organizações promotoras da mobilidade dos jovens; identificar e emitir 
opinião sobre transformações do modo de estar e viver. 
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Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação 
Comunicar eficazmente em contexto. 
Usar a linguagem corporal como ajuda à comunicação. 
Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral com confiança e 
criatividade. 
Participar em atividades de pares e grupos, revelando capacidade para se 
colocar na posição outro. 
Ouvir atentamente, compreender o outro e refletir criticamente sobre o que 
foi dito, justificando o seu ponto de vista. 
Pedir ajuda e colaborar com o outro na resolução de problemas. 
Usar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao aprender em contexto. 
Desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares. 
Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais com o 
apoio do professor. 
Desenvolver a literacia em língua estrangeira, através da leitura extensiva e 
participação em projetos. 
Utilizar dicionários bilingues e monolingues. 
Manifestar consciência e responsabilidade individual, ambiental e social, 
trabalhando colaborativamente para o bem comum. 
Ter consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético 
e moral, por forma a estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação 
harmoniosa e salutar. 
Utilizar atividades de auto/heteroavaliação e autorregulação. 
 

PASEO – Áreas de competências 

Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 
 Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 
Questionador (A, F, G, I, J)  
Comunicador (A, B, D, E, H) 
Autoavaliador (transversal às áreas) 
Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 

 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

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. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Critérios de avaliação – 3º ciclo 

EXPRESSÃO DA AVALIAÇÃO SUMATIVA 
 Nível 5  Nível 4  Nível 3  Nível 2  Nível 1 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 

DESCRITORES/PERFIS DE DESEMPENHO 
O aluno desenvolveu todas 
as aprendizagens 
específicas no âmbito do 
tema/domínio, 
evidenciando progressos 
significativos ao nível das 
múltiplas competências 
contempladas no Perfil dos 
alunos. 

O aluno desenvolveu grande 
parte das aprendizagens 
específicas no âmbito do 
tema/domínio, evidenciando 
progressos significativos ao 
nível das múltiplas 
competências contempladas no 
Perfil dos alunos. 

O aluno desenvolveu parte das 
aprendizagens específicas no 
âmbito do tema/domínio, 
evidenciando alguns progressos 
ao nível das múltiplas 
competências contempladas no 
Perfil dos alunos. 

O aluno não desenvolveu a 
maioria das aprendizagens 
específicas no âmbito do 
tema/domínio, não evidenciando 
progressos ao nível das múltiplas 
competências contempladas no 
Perfil dos alunos. 

O aluno não desenvolveu as 
aprendizagens específicas no 
âmbito do tema/domínio, não 
evidenciando progressos ao nível 
das múltiplas competências 
contempladas no Perfil dos 
alunos. 

Valores e atitudes previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

VALORES  
a) Responsabilidade e integridade; b) Excelência e exigência; c) Curiosidade, reflexão e 

inovação; d) Cidadania e participação; e) Liberdade 

Atitudes 

a) 
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. 

b) 
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. 

c) 
Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas 
soluções e aplicações. 

d) 
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. 

e) 
Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, 
na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum. 


