
 

 
 

 

 

 
 

Domínio 

/ 

Competências 

Ações 

estratégicas 

orientadas para 

o perfil dos 

alunos (2) 

Dimensões 

 
Descritor de avaliação 

Descritores do 

perfil dos 

alunos 

Instrumentos 

de avaliação 

Ponderação 

parcial na 

avaliação 

 

Ponderação 

global na 

avaliação 

 

Competência 

comunicativa 

 

Competência 

intercultural 

 

Competência 

estratégica 

 

Compreensão oral 

 
 

 

 

Conhecimentos 

 

Seguir instruções simples;  

identificar o conteúdo do que se 

ouve,  

os intervenientes e a sequência do  

discurso assim como informações  

específicas. 

 

Conhecedor/ 

sabedor/culto/ 

informado  

(A, B, G, I, J) 

 

 

Criativo 

(A, C, D, J) 

 

 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

 

Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

 

Avaliação de  

conhecimentos 

lexicais,  

gramaticais e do  

domínio intercultural: 

 

Testes de compreensão 

oral e escrita 

 

Testes de produção 

oral e escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% + 25% 

 

 

 

15% + 15% 

 

 

 

 

70% 

Compreensão 

escrita 

 

Compreender textos narrativos 

 sobre temas abordados;  

identificar informação  

essencial em textos;  

ler pequenos textos de leitura  

extensiva;  

aplicar novo vocabulário;  

aplicar conhecimentos gramaticais. 

Produção oral Falar sobre os temas explorados. 

Produção escrita Escrever sobre temas abordados  

com encadeamento lógico. 
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Interação escrita 

 

 

 

 

 

Capacidades 

 

 

Interagir de forma simples,  

completando formulários,  

mensagens e textos curtos;  

comunicar eficazmente em contexto,  

trabalhar e colaborar em pares  

e pequenos grupos. 

 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

 

Participativo/ 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, G, I, 

J) 

 

 

Autoavaliador 

 

 

Cuidador de si e 

do outro 

(B, E, F, G) 

 

 

Respeitador da 

diferença/do 

outro 

(A, B, E, F, H) 

 

 

Observação na sala  

de aula:  

Exercícios do manual  

e interactivos, TPC,  

apresentações de  

trabalhos 

orientados e de 

pesquisa,  

fichas vocabulares e  

gramaticais  

 

Grelhas de registo da  

observação direta da  

interação verbal.  

 

Grelhas de 

autoavaliação 

 

 

15% 

 

 

 

20% 

Interação oral 

 

Entender e trocar ideias em 

situações  

quotidianas; iniciar, manter ou  

terminar uma conversa; 

responder a estímulos;  

comunicar eficazmente em contexto,  

trabalhar e colaborar em pares e 

pequenos grupos 

 

 

 

5% 

  

 

 

 

Atitudes 

Responsabilidade   

(Cumprimento de prazos; execução 

dos trabalhos e tarefas solicitados; 

pontualidade/ assiduidade às aulas 

de apoio ou sala de estudo quando 

indicada; organização e 

apresentação de materiais. 

Relações Interpessoais  

(Comportamento e cumprimento das 

regras estabelecidas; respeito pelos 

outros e pelas normas de 

convivência e de trabalho. 

. 

 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

  

 

 



(1) No final do 7.º ano, o aluno atinge o nível de proficiência A2.2 definido pelo Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas: «O 

aluno é capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata (por exemplo: informações 

pessoais e familiares simples, compras, meio circundante); comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de 

informação simples e direta sobre assuntos que lhe são familiares e habituais; descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e, 

ainda, referir assuntos relacionados com necessidades imediatas.  

A competência comunicativa abrange a compreensão, a interação e a produção orais e escritas e articula-se com a competência intercultural 

essencial para a construção de uma identidade como cidadão global e com a competência estratégica para a gestão do processo de aprendizagem 

e a comunicação em língua estrangeira. 

 

(2) Não dispensa a consulta do documento” Aprendizagens Essenciais, 7º ano, 3º ciclo/ Inglês”. 

 

 

 


