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                                                        GRUPO DE INGLÊS 

 

CRITÉRIOS E DESCRITORES OPERATIVOS PARA INGLÊS - Secundário (Formação Geral / Continuação) – Nível B1.1 / B2 

 
DOMÍNIOS 

Ponderação  
(%) 

Descritores Operativos 
Técnicas de recolha de 

informação   
PASEO – Áreas de 

competências 

 Compreensão oral 
(Listening) 

20% 

Compreender vários tipos de discurso e seguir linhas de argumentação dentro das áreas 
temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras disciplinas; interpretar atitudes, emoções, pontos de vista e 
intenções do(a) autor(a) e informação explícita e implícita em diversos tipos de texto; 
identificar marcas do texto oral que introduzem mudança de estratégia discursiva, de 
assunto e de argumentação; interagir progressivamente na diversidade da língua 
inglesa em contexto de uso internacional, envolvendo falantes de culturas distintas. 

 Testagem 
(Classificatório) 

 - Teste de compreensão oral 
 

Exercícios de compreensão oral 
Grelhas/Registos de observação/ 
autorregulação e autoavaliação  

Conhecedor / 
sabedor / culto / 
informado (A, B, 
G, I, J) 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G)  
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Compreensão, 
Interação e 

produção escrita 
(Writing) 

20% 

Ler, compreender e identificar diversos tipos de texto; descodificar palavras-chave, 
ideias presentes no texto, marcas do texto oral e escrito que introduzem mudança de 
estratégia discursiva, de assunto e de argumentação; interpretar informação explícita 
e implícita em diversos tipos de texto, pontos de vista e intenções do(a) autor(a); 
compreender mensagens, cartas pessoais e formulários e elaborar respostas 
adequadas; responder a um questionário, email, chat e carta, de modo estruturado, 
atendendo à sua função e destinatário, dentro das áreas temáticas, integrando a sua 
experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em outras disciplinas. 
Planificar e produzir, de forma articulada, enunciados para descrever, narrar e expor 
informações e pontos de vista; elaborar textos claros e variados, de modo estruturado, 
atendendo à sua função e destinatário. 

Testagem  
(Classificatório) 
- Teste escrito 

 
Fichas de trabalho 
Testes formativos 

• Produção de textos escritos 
Trabalho de pesquisa 

 
Grelhas/Registos de observação/ 
autorregulação e autoavaliação 

Conhecedor / 
sabedor/culto/ 
informado (A, B, 
G, I, J) / 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
Sistematizador / 
organizador (A, B, 
C, I, J 
Questionador (A, 
F, G, Comunicador 
(A, B, D, E, H) I, J) 
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Interação e 
produção oral 

(Speaking) 
30% 

Interagir com eficácia, participando em discussões, defendendo pontos de vista; 
interagir, pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição; usar formas alternativas 
de expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do enunciado para o tornar 
mais compreensível; exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; 
produzir enunciados para descrever, narrar e expor informações e pontos de vista. 

Observação 
(Classificatório) 

 -  Apresentação oral 

Interação entre pares 
Questionário oral 

Grelhas/Registos de observação/ 
autorregulação e autoavaliação 

Indagador / 
Investigador (C, D, 
F, H, I) 
Comunicador (A, 
B, D, E, H) 

 

Leitura 
(Reading) 

15% 

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

Leitura de textos 

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

Conhecedor/ 
sabedor / culto/ 
informado (A, B, 
G, I, J) / 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
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Descritores operativos 
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Demonstrar capacidades de comunicação intercultural e abertura perante 
novas experiências e ideias, face a outras sociedades e culturas; manifestar 
interesse em conhecer as mesmas; relacionar a sua cultura de origem com 
outras culturas; demonstrar capacidade de questionar atitudes 
estereotipadas perante outros povos, sociedades e culturas; desenvolver 
atitudes e valores cívicos e éticos favoráveis à compreensão e convivência 
multicultural; alargar conhecimentos acerca dos universos socioculturais 
dos países de expressão inglesa. 
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Utilizar a língua inglesa no registo apropriado à situação, recorrendo a 
vocabulário e expressões idiomáticas, bem como estruturas frásicas 
diversas, revelando à-vontade na comunicação em situações reais. 
 
Participar em atividades de par e grupo, revelando inteligência 
emocional em situações conhecidas e novas; interagir com o outro, 
pedindo clarificação e/ou repetição, aceitando feedback construtivo 
para atingir o objetivo proposto. 
 

PASEO – Áreas de competências 

Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) Autoavaliador (transversal às áreas) 
Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Critérios de avaliação - Secundário 

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 - Secundário 

 

EXPRESSÃO DA AVALIAÇÃO SUMATIVA 

MUITO BOM (18 – 20 VALORES) BOM (14 – 17 VALORES) SUFICIENTE (10 – 13 VALORES) INSUFICIENTE (0 – 9 VALORES) 

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 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. 


