
 AAggrruuppaammeennttoo  ddee  EEssccoollaass  FFrraaggaattaa  ddoo  TTeejjoo  --  MMooiittaa 
  Escola Básica 2º e 3º Ciclos Fragata do Tejo 

    ANO LETIVO 2022-2023 

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  LLÍÍNNGGUUAASS  

((llEE  II  --  IInnggllêêss)) 

        CRITÉRIOS  DE  AVALIAÇÃ – 2º CICLO 

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 Sumativa. 

 

❖ 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. 
 

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

acima discriminados no item “Trabalhos individuais e/ou de grupo”. 
 

P’lo Departamento de Línguas, a Coordenadora: Mª JOSÉ CAFÉ 


