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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE INGLÊS - 7.º ano/3.º Ciclo
ANO LETIVO 2022-2023

DOMÍNIO DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

Conhecimentos
/ capacidades

Competências comunicativas:

- Compreensão escrita ------------------------------------------------------------------------------------------------

- Entender textos narrativos sobre temas abordados no Domínio Intercultural;
- Identificar informação essencial em textos adaptados de jornais e revistas;
- Ler pequenos textos adaptados de leitura extensiva.

- Uso da Língua ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Aplicação de estruturas gramaticais
 Reconhecer e aplicar estruturas gramaticais adequadas em contexto
- Aplicação de estruturas vocabulares
 Reconhecer e aplicar o vocabulário de cada domínio de referência em contextos

diversificados

- Produção escrita -------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Escrever sobre pessoas, objetos e rotinas
- Escrever diálogos com encadeamento lógico;
- Descrever planos para o futuro.

- Interação escrita
- Interagir de forma simples, completando formulários e textos curtos.

- Compreensão oral -----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Seguir instruções detalhadas dadas pelo professor;

20%

20%

20%

Trabalhos escritos
individuais ou em grupo /
projetos e trabalho
colaborativo

Provas escritas / práticas
e orais

Grelhas de observação
direta (intervenções orais,
leitura,escrita,trabalhos
de grupo /individuais )

Questões de aula

Participação oral nas
aulas

Apresentações orais/
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Atitudes

- Identificar o conteúdo principal do que ouve e vê;
- Identificar o(s) interveniente(s);
- Identificar a sequência do discurso;
- Identificar informação(ões) específica(s).

- Produção oral -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Falar sobre os temas trabalhados;
- Descrever imagens, locais, atividades e acontecimentos.

- Interação oral
- Entender e trocar ideias em situações quotidianas previsíveis;
- Iniciar, manter ou terminar uma conversa breve.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Revela responsabilidade;

- Organiza o trabalho de aula/ casa;

- Adere e intervém nas atividades da aula/Agrupamento;

- Coopera e relaciona-se com os outros em tarefas e projetos comuns;

- Manifesta um comportamento adequado ao espaço de sala de aula ou outro.

10%

10%

5%

15%

debates e dramatizações

Leitura expressiva

Interação oral em pares
ou em grupo

Grelha de observação
direta na sala de aula;

Registo de realização de
trabalhos de casa, nível
de comportamento,
assiduidade e
pontualidade;

Ficha de registo da auto-
regulação da
aprendizagem;

Ficha de auto-avaliação;

Registo do nível de
participação nas
atividades de sala de aula
e nas atividades de
articulação curricular.
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 Áreas temáticas /situacionais:
Atividades escolares e de lazer; situações quotidianas; planos para o futuro; hábitos e rotinas; tipos de habitação; eventos escolares e festividades;

 A avaliação das competências intercultural e estratégica é transversal à competência comunicativa.

Avaliação ao longo do ano letivo

A avaliação é contínua, atendendo-se à situação particular de cada aluno e à progressão na aprendizagem consistentemente positiva ou negativa ao longo do ano, ponderados

os resultados obtidos nos instrumentos de avaliação.

Avaliação

Operacionalização da Classificação no final de cada semestre/do ano letivo:

- Em cada semestre, a classificação final deverá resultar da média ponderada (consideradas as percentagens definidas para os vários domínios) de todas as avaliações obtidas
através dos vários instrumentos de avaliação utilizados desde o início do ano letivo até ao momento em que se formaliza a classificação.


