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Introdução 
 

De acordo com a legislação em vigor, a “A avaliação constitui um processo regulador 

do ensino e da aprendizagem, que orienta o percurso escolar dos alunos e certifica as 

aprendizagens desenvolvidas.
1
”. 

 

A avaliação: 

 

 Procura promover o sucesso educativo dos alunos através de um processo diagnóstico 

e reflexivo que permita melhorar o desempenho do aluno, assim como facilitar a sua 

integração escolar e dar apoio à orientação escolar e vocacional. 

 Utiliza estratégias de diferenciação pedagógica, considerando os diferentes ritmos de 

aprendizagem e progressão, a valorização dos saberes e potencialidades dos alunos, de 

forma a facilitar a ultrapassagem de eventuais dificuldades dos alunos.  

 Deve ser transparente, clara e explícita nos critérios adotados, devendo ser partilhados 

por todos os elementos da comunidade educativa: professores, alunos e encarregados 

de educação. 

 A avaliação tem uma vertente contínua e sistemática e fornece ao professor, ao aluno, 

ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes informação sobre a 

evolução das aprendizagens e desenvolvimento de competências, de modo a permitir a 

revisão e melhoria do processo educativo. 

 

O Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril, que procede à terceira alteração ao Decreto-

Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 91/2013, de 10 de julho, e 

176/2014, de 12 de dezembro, e o Despacho normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril, 

regulamentam o novo regime de avaliação e certificação das aprendizagens desenvolvidas 

pelos alunos no ensino básico. 

No ponto 4, do artigo 8º, do Despacho normativo n.º 1-F/2016 é estabelecido a 

obrigatoriedade de divulgação dos critérios de avaliação, sob proposta dos departamentos 

curriculares, pelo que, fazendo cumprir a lei, foram estabelecidos por proposta do respetivo 

departamento e posteriormente ratificado em Conselho Pedagógico os Critérios de Avaliação 

das Línguas Estrangeiras I e II, do 2º e do 3º Ciclo a seguir apresentados. 

                                                             
1
 Ponto 1, artigo 23º do Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_Imagens/2016_dl17.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Legislacao/dl_139_2012.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Legislacao/dl_139_2012.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Legislacao/dl_91_2013_10_julho.pdf
https://dre.pt/application/file/63958168
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_Imagens/2016_dn_1f.pdf
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Critérios Gerais de Avaliação 
 

De acordo com a legislação em vigor, à data da aprovação dos critérios de avaliação 

em Conselho Pedagógico, sendo para a disciplina de Inglês de 2.º Ciclo 

Domínios Percentagem relativa 

SABER e SABER FAZER 80 % 

SABER SER 20 % 

 

Para as disciplinas de Inglês, Francês e Espanhol de 3.º Ciclo 

Domínios Percentagem relativa 

SABER e SABER FAZER 90 % 

SABER SER 10 % 

 

Critérios de ponderação específicos das Línguas Estrangeiras I e II 
 

A definição de avaliação que esteve presente para a formulação destes critérios foi a 

de que a avaliação é a recolha sistemática de informação sobre a qual se possa formular um 

juízo de valor que facilite a tomada de decisões. 

O professor deve dar primazia à avaliação formativa, valorizando os processos de 

autoavaliação regulada e a sua articulação com os momentos de avaliação sumativa e a 

evolução do aluno. Deve ser tido em conta na recolha de informação: 

 a observação de processos e estratégias utilizadas pelos alunos, em contexto de sala de 

aula, durante a realização das atividades (Observação Direta). 

 a qualidade, empenho e resiliência colocados no trabalho desenvolvido. 

 a participação do aluno na aula e interação entre pares e com o professor. 

 o respeito e cumprimento das regras de conduta, como saber estar, ouvi falar e ser cordial. 

 

Devem ainda ser ponderadas as aprendizagens relacionadas com as componentes do 

currículo de caráter transversal, nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania, da 

compreensão e expressão em língua portuguesa, em língua estrangeira e da utilização das 

tecnologias de informação e comunicação (através da apresentação de ppoint’s, vídeos, áudios 
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e/ou exercícios interativos), que constituem objeto de avaliação nas diversas disciplinas, de 

acordo com os critérios definidos pelo conselho pedagógico (ponto 2, art.º 3º do Despacho 

Normativo n.º 1-F/2016). 

 

 

LLEE  II  ––  IInnggllêêss  --  CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  ––  22..ºº  CCIICCLLOO  

DOMÍNIOS DE REFERÊNCIA INSTRUMENTOS % 

1) COMPREENSÃO ORAL -------------------- 13% 

Relaciona o que vê com o que ouve. 

Compreende textos orais de natureza diversificada, em 

língua corrente. 

 

 

 Fichas Formativas. 

 

 Fichas de aplicação de 

conhecimentos. 

 

 Testes de Avaliação. 

 

 Trabalhos individuais e/ou de 

grupo. 

 

 Produção escrita livre e /ou 

orientada. 

 

 Testes de verificação de leitura. 

 

 Exercícios de compreensão oral 

e de compreensão escrita. 

 

 Trabalhos de interação na sala 

de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

2) INTERAÇÃO e PRODUÇÃO ORAL ----- 14% 

Produz frases simples com adequação vocabular e com 
inteligibilidade fonológica e gramatical. 

Descreve, expõe informações e pontos de vista.  

Participa numa conversa simples sobre atualidade. 

. 3) LÉXICO E GRAMÁTICA -----------------  13% 

Produz frases simples com adequação vocabular e com 

inteligibilidade fonológica e gramatical. 

Escreve mensagens, cartas, formulários, textos simples 
sobre assuntos conhecidos e do seu interesse. 

. 4) LEITURA -------------------------------------- 13% 

Lê com correção. 

Apreende o sentido global de um texto. 

5) COMPREENSÃO ESCRITA ---------------- 13% 

Compreende textos escritos de natureza diversificada, em 

língua corrente. 
Seleciona a informação essencial do texto. 

Entende sentimentos e desejos. 

Descreve, expõe informações e pontos de vista. 

 6) PRODUÇÃO ESCRITA --------------------- 14% 

Produz frases simples com adequação vocabular e com 

inteligibilidade fonológica e gramatical. 

Escreve mensagens, cartas, formulários, textos simples 
sobre assuntos conhecidos e do seu interesse 

  

  ATITUDES, 

VALORES, APTIDÕES 

PERCENTAGEM 

 Participação nas atividades curriculares. 

 Presença do material escolar necessário. 

 Sentido de responsabilidade e autonomia: atenção, interesse e empenho. 

 Disciplina, comportamento e respeito por todos os membros da 

comunidade educativa. 

 Pontualidade / Assiduidade 

(5 x 4%) 

 

20% 

 

NOTA - O DOMÍNIO INTERCULTURAL - Conhece alguns aspetos culturais da língua estudada e diferencia universos culturais 

com ela relacionados - é avaliado transversalmente em todos os outros domínios. 
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LLEE  II  //  IIII  ––  IInnggllêêss  //  FFrraannccêêss  //  EEssppaannhhooll  ––  CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  ––  33..ºº  CCIICCLLOO  

DOMÍNIOS DE REFERÊNCIA INSTRUMENTOS % 

 

1) COMPREENSÃO ORAL -------------------- 15% 

Relaciona o que vê com o que ouve. 

Compreende textos orais de natureza diversificada, em 

língua corrente. 

 

 

 Fichas Formativas 

 

 Fichas de aplicação de 

conhecimentos. 

 

 Testes de Avaliação. 

 

 Trabalhos individuais e/ou de 

grupo. 

 

 Produção escrita livre e /ou 

orientada. 

 

 Testes de verificação de leitura. 

 

 

 Exercícios de compreensão oral 

e de compreensão escrita. 

 

 Trabalhos de interação na sala 

de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

2) INTERAÇÃO e PRODUÇÃO ORAL ----- 15% 

Produz frases simples com adequação vocabular e com 

inteligibilidade fonológica e gramatical. 

Participa numa conversa simples sobre atualidade. 
Descreve, expõe informações e pontos de vista. 

 

3) LÉXICO E GRAMÁTICA ------------------- 15% 

Produz frases simples com adequação vocabular e com 

inteligibilidade fonológica e gramatical. 

Escreve mensagens, cartas, formulários, textos simples 

sobre assuntos conhecidos e do seu interesse. 
 

4) LEITURA ---------------------------------------- 15% 

Lê com correção. 

Apreende o sentido global de um texto. 

 

5) COMPREENSÃO ESCRITA --------------- 15% 

Apreende o sentido global de um texto. 

Seleciona a informação essencial do texto. 

Entende sentimentos e desejos. 
 

6) PRODUÇÃO ESCRITA  --------------------- 15% 

Produz frases simples com adequação vocabular e com 

inteligibilidade fonológica e gramatical. 

Escreve mensagens, cartas, formulários, textos simples 

sobre assuntos conhecidos e do seu interesse. 

 

ATITUDES, VALORES, APTIDÕES PERCENTAGEM 

 Participação nas atividades curriculares. 

 Presença do material escolar necessário. 

 Sentido de responsabilidade e autonomia: atenção, interesse e empenho. 

 Disciplina, comportamento e respeito por todos os membros da comunidade 

educativa. 

 Pontualidade / Assiduidade 

(5 x 2%) 

 

10% 

 

NOTA - O DOMÍNIO INTERCULTURAL - Conhece alguns aspetos culturais da língua estudada e diferencia universos culturais 

com ela relacionados - é avaliado transversalmente em todos os outros domínios. 

Observações: Será realizada no mínimo uma ficha de avaliação por período, podendo ser realizada mais do que 

uma ficha de avaliação por período de acordo com as características da turma. 

Caso não sejam aplicados todos os instrumentos de avaliação, a respetiva ponderação será distribuída pelos 

restantes instrumentos de avaliação.  

Os trabalhos poderão ser realizados individualmente, em pequeno grupo ou grupo turma. 

No trabalho autónomo, inclui-se: participação oral, fichas de trabalho/atividades e outros registos escritos. 
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Nota: Esta divisão pode ser flexibilizada pelo professor, dentro dos parâmetros dos Critérios Gerais de 

Avaliação, de acordo com as características dos alunos, os modos e instrumentos de avaliação utilizados, que 

devem ser diversificados, e com a natureza das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem, como por 

exemplo turmas de percurso alternativo ou alunos com planos curriculares individualizados. 

Também reflete plano de acompanhamento/recuperação do aluno, quando proposto e aplicado ao aluno com 

evidência de insucesso escolar. 

 

 

 

Os instrumentos de avaliação serão classificados da seguinte forma: 

 

Percentagem Menção Qualitativa 

0% a 49% Insuficiente 

50% a 69% Suficiente 

70% a 89% Bom 

90% a 100% Muito Bom 

 

 

 

 

Tendo em consideração a necessidade de lecionar de forma não presencial, ou mista, foram 

elaborados os seguintes critérios de avaliação para a situação de ensino à distância (EE@@DD)). 

Estes serão iguais tanto para o 2º, como para o 3º ciclo, pois o que está em causa é a forma de 

ensino e a forma de avaliar.  
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LLEE  II  //  IIII  ––  IInnggllêêss  //  FFrraannccêêss  //  EEssppaannhhooll  ––  22ºº  ee  33..ºº  CCIICCLLOO  ee  Percurso Curricular Alternativo 

(PCA) - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - EE@@DD  

    DOMÍNIOS INSTRUMENTOS % 

1) COMPREENSÃO ORAL --------------------------------- 8% 

Relaciona o que vê com o que ouve. 

Compreende textos orais de natureza diversificada, em 

língua corrente. 

 

 Fichas Formativas. 

 Fichas de aplicação de conhecimentos. 

 Trabalhos individuais*. 

 Produção escrita livre e /ou orientada. 

 Testes de verificação de leitura. 

 Exercícios de compreensão oral e de 

compreensão escrita. 

 Trabalhos de interação na sala de aula 

virtual. 

 

 

 

 

 

50% 

2) LEITURA ---------------------------------------------------- 8% 

Lê com correção. 

Apreende o sentido global de um texto. 

Seleciona a informação essencial do texto. 

3) PRODUÇÃO e INTERAÇÃO ORAL ------------------ 10%  

Produz frases simples com adequação vocabular e com 

inteligibilidade fonológica e gramatical. 

Participa numa conversa simples sobre atualidade 

Descreve, expõe informações e pontos de vista. 

4) LÉXICO E GRAMÁTICA ------------------------------ 8% 

 Escreve com correção ortográfica e respeito pelas regras 

da gramática. 

Aplica as regras gramaticais.  

5) COMPREENSÃO ESCRITA ------------------------------ 8% 

Compreende textos escritos de natureza diversificada, em 

língua corrente. 

6) PRODUÇÃO ESCRITA ---------------------------------- 8% 

Escreve mensagens, cartas, formulários, textos simples 

sobre assuntos conhecidos e do seu interesse. 

NOTA - O DOMÍNIO INTERCULTURAL - Conhece alguns aspetos culturais da língua estudada e diferencia universos culturais 

com ela relacionados - é avaliado transversalmente em todos os outros domínios. 

ORGANIZAÇÃO % 

Organização do processo de aprendizagem, verificada a partir dos trabalhos recebidos: 

Caderno Diário (5 %) e Fichas (5 %)  ou  Fichas--- (2.5 %) e/ou Manual e Caderno de Atividades --- (2.5 %) 

10% 

 

ATITUDES, VALORES, APTIDÕES % 

 Hábitos de trabalho -------------------------------------------------------------------------------------- (5%) 

 Cumprimento de prazos de entrega dos trabalhos solicitados ------------------------------------- (5%) 

 Participação nas atividades curriculares -------------------------------------------------------------- (5%) 

 Atenção, Interesse e Empenho ------------------------------------------------------------------------- (5%) 

 

20% 

 

 

40%  Autonomia ------------------------------------------------------------------------------------------------- (4%) 

 Sentido de responsabilidade ---------------------------------------------------------------------------- (4%) 
8% 

 Pontualidade/ Assiduidade nas aulas síncronas / Interação com o professor --------------------- (7%) 

 Disciplina, Comportamento e Civismo ---------------------------------------------------------------- (5%) 
12% 

 

Nota: *A classificação de 10% atribuída à Flexibilidade Curricular está contemplada nos 

instrumentos de avaliação acima discriminados no item “Trabalhos individuais 
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O nível a atribuir no final de cada período terá em conta que a avaliação é contínua. A 

informação resultante da avaliação expressa-se numa escala de 1 a 5. (ponto 3, art.º 13 do 

Despacho Normativo n.º 1-F/2016), de acordo com o seguinte quadro: 

 

1 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 0 e 19 % 

2 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 20 e 49 % 

3 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 50 e 69% 

4 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 70 e 89 % 

5 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 90 e 100 % 

 

 

 

 

Definição de níveis de consecução relativos aos parâmetros de 

avaliação 
 

Parâmetros de classificação do domínio saber e saber fazer 
 

Perfis de aprendizagem / Critérios de avaliação  

 

AVALIAÇÃO DA ESCRITA 

                                                   (documento complementar para atribuição de níveis na grelha) 

Riqueza / variedade vocabulário 

Nível 1  Discurso com ausência de vocabulário variado adequado e específico. 

Nível 2 Discurso com insuficiente recurso a vocabulário variado, adequado e específico. 

Nível 3 Discurso com algum recurso a vocabulário pouco variado, adequado e específico. 

Nível 4 Discurso com algum recurso a vocabulário variado, adequado e específico. 

Nível 5 Discurso com recurso a vocabulário variado, adequado e específico. 
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Adequação do enunciado à situação comunicativa 

Nível 1  
Não adequado ou com realizações linguísticas totalmente inadequadas às 

intenções ilocutórias e à situação de enunciação. 

Nível 2 
Pouco adequado, com realizações linguísticas pouco adequadas às intenções 

ilocutórias e à situação de enunciação. 

Nível 3 
Quase sempre adequado, cometendo erros de realização linguística que 

comprometem, por vezes, as intenções ilocutórias e a situação de enunciação. 

Nível 4 
Adequado, embora cometendo erros de realização linguística que não põem em 

causa as intenções ilocutórias e a situação de enunciação. 

Nível 5 
Sempre ou quase sempre adequado às intenções ilocutórias e à situação de 

enunciação. 

 

Articulação 

Nível 1  
Discurso fragmentado, hesitante, incompreensível distorcendo o sentido dos 

enunciados. 

Nível 2 
Discurso hesitante, interrompido por silêncios, distorcendo o sentido dos 

enunciados. 

Nível 3 Discurso pouco fluente, distorcendo por vezes o sentido dos enunciados. 

Nível 4 Discurso fluente com poucos erros linguísticos. 

Nível 5 Discurso fluente. 

 

Correção Morfossintática 

Nível 1  
Discurso totalmente afetado por erros linguísticos de ordem morfológica, sintática 

e prosódica que comprometem gravemente as regras do funcionamento da língua. 

Nível 2 
Discurso afetado por erros linguísticos de ordem morfológica, sintática e prosódica 

que comprometem gravemente as regras do funcionamento da língua. 

Nível 3 
Discurso afetado, por vezes, por erros linguísticos de ordem morfológica, sintática 

e prosódica que comprometem as regras do funcionamento da língua. 

Nível 4 
Discurso afetado por erros linguísticos pouco significativos de ordem morfológica, 

sintática e prosódica que comprometem as regras do funcionamento da língua. 

Nível 5 
Discurso afetado por erros linguísticos pouco significativos de ordem morfológica, 

sintática e prosódica que não comprometem as regras do funcionamento da língua. 
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Encadeamento lógico das ideias 

Nível 1  
Discurso incompreensível, afetado pela ausência de organização de ideias, sem 

nexo, clareza, adequação e exatidão. 

Nível 2 
Discurso afetado pela ausência de organização de ideias, com pouca clareza, 

adequação e exatidão. 

Nível 3 
Discurso com alguma ausência de organização de ideias, com alguma clareza, 

adequação e exatidão. 

Nível 4 
Discurso com razoável organização de ideias, com razoável clareza, adequação e 

exatidão. 

Nível 5 Discurso com organização de ideias, com clareza, adequação e exatidão. 

 

AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO ORAL 

                                                   (documento complementar para atribuição de níveis na grelha) 

Riqueza / variedade vocabulário 

Nível 1  Discurso com ausência de vocabulário variado adequado e específico. 

Nível 2 Discurso com insuficiente recurso a vocabulário variado, adequado e específico. 

Nível 3 Discurso com algum recurso a vocabulário pouco variado, adequado e específico. 

Nível 4 Discurso com algum recurso a vocabulário variado, adequado e específico. 

Nível 5 Discurso com recurso a vocabulário variado, adequado e específico. 

 

Adequação do enunciado à situação comunicativa 

Nível 1  
Não adequado ou com realizações linguísticas inadequadas às intenções ilocutórias 

e à situação de enunciação. 

Nível 2 
Pouco adequado, com realizações linguísticas adequadas às intenções ilocutórias e 

à situação de enunciação. 

Nível 3 
Quase sempre adequado, cometendo erros de realização linguística que 

comprometem, por vezes, as intenções ilocutórias e a situação de enunciação. 

Nível 4 
Adequado, embora cometendo erros de realização linguística que não põem em 

causa as intenções ilocutórias e a situação de enunciação. 

Nível 5 
Sempre ou quase sempre adequado às intenções ilocutórias e à situação de 

enunciação. 
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Articulação  

Nível 1  
Discurso fragmentado, hesitante, incompreensível distorcendo o sentido dos 

enunciados. 

Nível 2 
Discurso hesitante, interrompido por silêncios, distorcendo o sentido dos 

enunciados. 

Nível 3 Discurso pouco fluente, distorcendo por vezes o sentido dos enunciados. 

Nível 4 Discurso fluente com poucos erros linguísticos. 

Nível 5 Discurso fluente. 

 

Correção Morfossintática 

Nível 1  
Discurso totalmente afetado por erros linguísticos de ordem morfológica, sintática 

e prosódica que comprometem gravemente as regras do funcionamento da língua. 

Nível 2 
Discurso afetado por erros linguísticos de ordem morfológica, sintática e prosódica 

que comprometem as regras do funcionamento da língua. 

Nível 3 
Discurso afetado, por vezes, por erros linguísticos de ordem morfológica, sintática 

e prosódica que comprometem as regras do funcionamento da língua. 

Nível 4 

Discurso afetado por erros linguísticos pouco significativos de ordem morfológica, 

sintática e prosódica que comprometem, por vezes, as regras do funcionamento da 

língua. 

Nível 5 
Discurso afetado por erros linguísticos pouco significativos de ordem morfológica, 

sintática e prosódica que não comprometem as regras do funcionamento da língua. 

 

Encadeamento lógico das ideias 

Nível 1  
Discurso incompreensível, afetado pela ausência de organização de ideias, sem 

nexo, clareza, adequação e exatidão. 

Nível 2 
Discurso afetado pela ausência de organização de ideias, com pouca clareza, 

adequação e exatidão. 

Nível 3 
Discurso com alguma ausência de organização de ideias, com alguma clareza, 

adequação e exatidão. 

Nível 4 Discurso com organização de ideias, com razoável clareza, adequação e exatidão. 

Nível 5 Discurso com organização de ideias, com clareza, adequação e exatidão. 
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AVALIAÇÃO DA LEITURA (fluência, entoação e pronuncia) 

 (documento complementar para atribuição de níveis na grelha) 

Expressividade (adequação ao conteúdo) 

Nível 1  Lê sem expressividade. 

Nível 2 Lê com pouca expressividade. 

Nível 3 Lê com alguma expressividade. 

Nível 4 Lê com expressividade. 

Nível 5 Lê com muita expressividade. 

 

Acentuação/Correção 

Nível 1  Lê sem acentuação/correção. 

Nível 2 Lê com acentuação, mas realiza troca de letras/palavras. 

Nível 3 Lê com hesitações na acentuação/correção. 

Nível 4 Lê com acentuação/correção, realizando poucas falhas. 

Nível 5 Lê com acentuação/correção sem falhas. 

 

  Pontuação/Entoação 

Nível 1  Lê com ausência de pontuação/entoação.  

Nível 2 Lê com muita dificuldade, respeitando a pontuação/entoação. 

Nível 3 Lê com alguma dificuldade respeitando a pontuação/entoação. 

Nível 4 Lê com pouca dificuldade respeitando a pontuação/entoação. 

Nível 5 Lê corretamente respeitando a pontuação/entoação. 

Ritmo 

Nível 1  Soletra o texto. 

Nível 2 Lê num ritmo demasiado rápido/demasiado lento. 

Nível 3 Lê num ritmo com muitas hesitações. 

Nível 4 Lê num ritmo com algumas hesitações. 

Nível 5 Lê num ritmo adequado ao sentido do texto. 
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Pronúncia 

Nível 1  
Não adequada ou com realizações linguísticas totalmente inadequadas às 

intenções elocutórias e à situação de enunciação. 

Nível 2 
Pouco adequada, com realizações linguísticas inadequadas às intenções 

elocutórias e à situação de enunciação.   

Nível 3 
Quase sempre adequada, cometendo erros de realização linguística que 

comprometem, por vezes, as intenções ilocutórias e a situação de enunciação. 

Nível 4 
Adequada, embora cometendo erros de realização linguística que não põem 

em causa as intenções ilocutórias e a situação de enunciação. 

Nível 5 
Sempre ou quase sempre adequada às intenções ilocutórias e à situação de 

enunciação. 

 

Parâmetros de classificação do domínio saber ser 
AVALIAÇÃO DO SABER SER 

                                                   (documento complementar para atribuição de níveis na grelha) 

Material escolar necessário  

Nível 1  7 ou mais ausências do material escolar ao longo de todo o período letivo 

Nível 2 6 ausências da presença do material escolar ao longo de todo o período letivo 

Nível 3 4 ausências da presença do material escolar ao longo de todo o período letivo 

Nível 4 2 ausências da presença do material escolar ao longo de todo o período letivo 

Nível 5 Apresenta sempre o material escolar ao longo de todo o período letivo 

 

Autonomia na realização dos trabalhos 

Nível 1  Não realiza qualquer trabalho de forma autónoma 

Nível 2 Realiza os trabalhos maioritariamente com ajuda 

Nível 3 Nem sempre realiza os trabalhos de forma autónoma  

Nível 4 Realiza os trabalhos frequentemente de forma autónoma 

Nível 5 Realiza os trabalhos de forma autónoma 
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Pontualidade 

Nível 1  7 ou mais atrasos na pontualidade ao longo de todo o período letivo 

Nível 2 6 atrasos ao longo de todo o período letivo 

Nível 3 4 atrasos ao longo de todo o período letivo 

Nível 4 2 atrasos ao longo de todo o período letivo 

Nível 5 Pontual ao longo de todo o período letivo 

 

Assiduidade 

Nível 1  7 ou mais faltas de assiduidade ao longo de todo o período letivo 

Nível 2 6 faltas ao longo de todo o período letivo 

Nível 3 4 faltas ao longo de todo o período letivo 

Nível 4 2 faltas ao longo de todo o período letivo 

Nível 5 Assíduo ao longo de todo o período letivo 

 

Respeito pelo regulamento interno (Comportamento e Civismo) 

Nível 1  Desrespeita sistematicamente o regulamento interno 

Nível 2 Raramente respeita o regulamento interno 

Nível 3 Por vezes não respeita o regulamento interno 

Nível 4 Respeita frequentemente o regulamento interno 

Nível 5 Respeita o regulamento interno 

 

NOTA: A classificação final da disciplina de Inglês, Francês e Espanhol corresponde à média aritmética 

simples, arredondada às unidades das classificações, das fichas escritas, da compreensão oral, da expressão oral e 

da leitura, em escala percentual de 0 a 100, convertida na escala de níveis de 1 a 5.   
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PERFIL DE APRENDIZAGEM/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO –  

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS I e II – INGLÊS / FRANCÊS e ESPANHOL 
 

Domínio Saber Fazer Domínio Saber Ser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revela muitas dificuldades: 

- na aquisição de conhecimentos; 

- na compreensão global de um texto oral/escrito; 

- na interpretação de enunciados orais/escritos; 

- na expressão oral/escrita; 

- na produção de textos. 

 

 Não utiliza estruturas gramaticais essenciais; 

 Dá erros ortográficos e estruturais sistematicamente; 

 Não demonstra empenho nem interesse na aprendizagem; 

 Não participa nas aulas; 

 Apresenta trabalhos classificados com Insuficiente e entre 

0% e 19%. 

 

 

 

 

 

 Não faz os trabalhos de casa; 

 Não organiza os materiais de trabalho; 

 Não apresenta o material necessário à aula; 

 Não regista o essencial; 

 Não assume as suas atitudes e comportamentos; 

 Apresenta uma assiduidade e pontualidade deficientes; 

 Evidencia uma relação francamente negativa com o 

professor/colegas; 

 Não escreve de forma legível; 

 Não revela sentido estético; 

 Não demonstra domínio das técnicas de trabalho. 
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Nível 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revela algumas dificuldades: 

- na aquisição de conhecimentos; 

- na compreensão global de um texto oral/escrito; 

- na interpretação de enunciados orais/escritos; 

- na expressão oral/escrita; 

- na produção de textos. 

 Utiliza com muita dificuldade estruturas gramaticais 

essenciais; 

 Dá alguns erros ortográficos e estruturais; 

 Demonstra pouco empenho e interesse na aprendizagem; 

 Participa pouco nas aulas e nem sempre com qualidade; 

 Esforça-se por melhorar e ultrapassar dificuldades, apesar de 

não conseguir; 

 Apresenta trabalhos com Insuficiente entre 20% e 49%. 

 

 

 

 

 

 

 

 Quase nunca realiza os trabalhos de casa; 

 Organiza deficientemente os materiais de trabalho; 

 Não apresenta algumas vezes o material necessário à aula; 

 Assume as suas atitudes e comportamentos, mas não de 

uma forma construtiva; 

 Apresenta uma assiduidade e pontualidade irregulares; 

 Evidencia uma relação negativa com o professor/colegas; 

 Escreve de forma pouco legível; 

 Revela pouco sentido estético; 

 Demonstra pouco domínio das técnicas de trabalho. 

 

 

 

 

 



Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo 2020/21 

 

Departamento de Línguas | Grupos 220, 300, 320, 330, 350 – Inglês, Francês e Espanhol  |  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível 3 

 

 Revela algumas dificuldades facilmente superáveis; 

 Revela os conhecimentos essenciais estudados na disciplina; 

 Apresenta algumas dificuldades: 

- na aquisição de conhecimentos; 

- na compreensão global de um texto oral/escrito; 

- na interpretação de enunciados orais/escritos; 

- na expressão oral/escrita; 

- na produção de textos; 

 Usa a língua com um mínimo de correção; 

 Dá erros pontualmente; 

 Pontua geralmente de forma correta; 

 Lê com correção; 

 Não é muito criativo a nível do uso estrutural da língua; 

 Demonstra algum empenho e interesse na aprendizagem, 

 A participação oral nem sempre é oportuna nem revela 

qualidade; 

 Revela algum esforço e progressão para superar algumas 

dificuldades; 

 Apresenta trabalhos classificados com Suficiente entre 50% e 

69%. 

 

 

 

 

 

 Faz regularmente os trabalhos de casa; 

 Participa só quando solicitado; 

 Organiza satisfatoriamente os materiais de trabalho; 

 Traz regularmente o material para a aula; 

 Assume as suas atitudes e comportamentos, procurando 

corrigi-los; 

 Evidencia uma assiduidade e pontualidade regulares; 

 Demonstra respeito pelos colegas e professor; 

 Escreve de forma legível; 

 Revela algum sentido estético; 

 Demonstra um domínio razoável das técnicas de trabalho. 



Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo 2020/21 

 

Departamento de Línguas | Grupos 220, 300, 320, 330, 350 – Inglês, Francês e Espanhol  |  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível 4 

 

 

 Revela facilidade: na aquisição de conhecimentos; na 

compreensão global de um texto oral/escrito; na interpretação 

de enunciados orais/escritos; na expressão oral/escrita; na 

produção de textos; 

 Usa a língua com correção: dá poucos erros e lê com 

correção; 

 Participa na aula com regularidade e com qualidade; 

 Demonstra alguma criatividade a nível do uso estrutural da 

língua; 

 Demonstra empenho e interesse na aprendizagem; 

 Consegue ultrapassar as suas dificuldades; 

 Revela sentido de responsabilidade e empenho na realização 

das atividades que lhe são propostas; 

 Apresenta trabalhos classificados com Bom entre 70% a 89%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realiza quase sempre os trabalhos de casa; 

 Participa quase sempre de forma voluntária; 

 Organiza bem os materiais de trabalho; 

 Apresenta o material necessário para a aula; 

 Apresenta uma boa assiduidade e pontualidade; 

 Evidencia uma boa relação com colegas e professores; 

 Assume as suas atitudes e comportamentos, procurando 

corrigi-los; 

 Demonstra autodisciplina; 

 Revela espírito de interajuda, iniciativa e voluntariedade; 

 Demonstra um bom domínio das técnicas de trabalho; 

 Revela sentido estético. 
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Nível 5 

 

 Revela competência: na aquisição de conhecimentos; na 

compreensão global de um texto oral/escrito; na interpretação 

de enunciados orais/escritos; na expressão oral/escrita, na 

produção de textos; 

 Possui um discurso fluente (exprime-se com clareza); 

 Usa a língua com correção (oral e escrita): não dá erros; 

arrisca construções sintáticas mais arrojadas (utiliza a 

coordenação e a subordinação); 

 Demonstra empenho e interesse na aprendizagem; 

 Expõe e justifica pontos de vista pessoais; 

 Coloca dúvidas e levanta questões pertinentes; 

 Aprofunda os conteúdos, por iniciativa própria, através da 

biblioteca ou de outros meios; 

 Participa oportuna e construtivamente; 

 Apresenta trabalhos classificados com Muito Bom entre 90% 

a 100%. 

 

 Realiza de forma positiva e continuada os trabalhos de 

casa; 

 Organiza de uma forma excelente os seus materiais de 

trabalho; 

 Traz sempre o material necessário para a aula; 

 Apresenta uma boa assiduidade e pontualidade; 

 Evidencia uma muito boa relação com colegas e 

professores; 

 Assume totalmente as suas atitudes e comportamentos; 

  Revela espírito de interajuda, iniciativa e voluntariedade; 

 Revela espírito crítico; 

 Demonstra autodisciplina; 

 Revela elevado sentido estético; 

 Demonstra um excelente domínio das técnicas de trabalho. 

 

 

NOTA 1 – O grau de dificuldade vai aumentando de acordo com o nível/ano/ciclo de escolaridade. 

NOTA 2 – Este perfil de aprendizagem aplica-se a todas as unidades temáticas/conteúdos gramaticais (domínio saber-fazer) e ao domínio saber ser.  

 

A Coordenadora do Departamento de Línguas, Mª José Café 


