
 

 

 

DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO CENTRO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ESCALADA, PAMPILHOSA DA SERRA 
 

Ano Letivo 2019/2020  
 

Critérios Específicos de Avaliação 
Departamento de Línguas 

Línguas Estrangeiras 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico (Art.º 18º da Portaria nº 223-A/2018) 

 
Domínios Descritores de Desempenho & Descritores do Perfil dos Alunos Ponderação 

Instrumentos de 

avaliação 

C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
S

, 
C

A
P

A
C

ID
A

D
E

S
 E

 A
T

IT
U

D
E

S
 

Competência 

Comunicativa 

Compreensão oral (ouve) 
o Compreende discursos produzidos de forma clara; segue conversas do dia-a-dia; acompanha uma 

apresentação breve sobre temas estudados. (A, B, C, D, G, I, J) 
10% 

Testes escritos: 
integrando domínios 

(em conjunto ou 

isolados) de 
compreensão oral, 

compreensão escrita, 

interação e produção 
escrita e de 

competência 

linguística.  
 

Trabalhos de projeto. 

 

Situações formais e 

informais de interação 

e produção oral. 
 

Atividades de 
compreensão escrita. 

 

Fichas diversas 
 

Fichas de registo de 

tipologia 
diversificada. 

 

Observação direta. 

 

Interação e produção oral (fala) 
o Interage sobre assuntos conhecidos; troca ideias, informações e opiniões. 

o (Re)produz textos orais, previamente preparados, com pronúncia e entoação adequados; faz pequenas 

apresentações; produz discursos simples. (A, B, C, D, G, I, J) 

10% 

Compreensão escrita (lê) 
o Lê textos escritos em linguagem clara e corrente; identifica os pontos principais em textos; compreende textos 

factuais; segue o essencial em textos breves; lê textos de leitura extensiva; utiliza dicionários diversificados. 

o Aplica o sistema linguístico. (A, B, C, D, G, I, J) 

45% 

30% 

 

15% 

Interação e produção escrita (escreve) 
o Interage sobre assuntos estudados; escreve comentários; responde a uma solicitação. 

o Produz textos, utilizando vocabulário comum, mas diversificado; reconta e descreve; escrever sobre os temas 

estudados. (A, B, C, D, G, I, J) 

15% 

*Competência 

Intercultural 

o Reconhece realidades interculturais distintas. (C, D, F, H, I) * 

*Competência 

Estratégica 

o Comunica eficazmente em contexto. 

o Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos. 

o Utiliza a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto. 

o Pensa criticamente. 

o Relaciona conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em contexto. 

o Desenvolve o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o processo de aprendizagem. (A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, J) 

* 

*Competência 

Linguística 

o Adquire e utiliza com adequação vocabulário, conteúdos e regras gramaticais. (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) * 

Relacionamento 

interpessoal / 

o Adequa comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição. 

o Trabalha em equipa e usa diferentes meios para comunicar. 

o Interage com tolerância, empatia e responsabilidade. 
20% 

(1) Observação 

direta e avaliação 

mediante 



 

 

desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

o É confiante, resiliente e persistente, construindo caminhos personalizados de aprendizagem. descritores 

específicos de 

desempenho 

*NOTA: as Competências Intercultural, Estratégica e Linguística são, por natureza, transversais à Competência Comunicativa. 

 

Legenda: 

(1) Avaliação do Relacionamento interpessoal / desenvolvimento pessoal e autonomia 

 O aluno é avaliado de acordo com o perfil de desempenho abaixo definido com referência ao descritor de desempenho definido nos Critérios 

Específicos de Avaliação. 

 

Perfis Perfil de desempenho Ponderação 

Nível 5 O aluno cumpre sempre. 17-20 % 

Nível 4 O aluno cumpre com frequência. 13-16 % 

Nível 3 O aluno cumpre com regularidade. 9-12 % 

Nível 2 O aluno cumpre raramente. 5-8 % 

Nível 1 O aluno não cumpre. 0-4 % 

 

 
Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico em 23 / 10 /2019    O Coordenador de Departamento: Helder Jorge 

 


