ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE VILA FLOR

Disciplina de Inglês (LE I) – 5º ano – 2º Ciclo do Ensino Básico

Critérios de Avaliação
Domínios / Temas

Compreensão do Oral
(Listening / Viewing)

DOMÍNIO COGNITIVO

Compreensão/Interação
Escritas
(Reading / Writing)

Funcionamento da Língua
(Language)

Produção Escrita
(writing)

Produção/Interação Oral
(Speaking)

AE: conhecimentos, capacidades e atitudes

Ano Letivo: 2018/2019

Instrumentos
de Avaliação

Fator de
Ponderação

Compreende o que ouve, em discursos simples e
articulados de forma clara e pausada, ou o que vê em
programas, produzidos para o seu nível, em meios
áudio/audiovisuais.
Compreende textos breves e simples de natureza
diversificada e elabora respostas correspondendo a
necessidades específicas de comunicação, de acordo com
o seu nível de ensino, em função do género da mensagem.

Conhecedor/ sabedor/
culto/ informado
(A, B, G, I, J)

60%
Testes
Sumativos

OBS:
1.Estes indicadores estão de acordo com as aprendizagens essenciais e as metas curriculares.
2.Fichas de avaliação de compreensão/expressão escrita e oral, de léxico e de gramática, de textos de produção escrita e oral.

Criativo
(A, C, D, J)

Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)

Adquire e utiliza correta e adequadamente vocabulário e
regras gramaticais.
Reconhece o significado das palavras.
Identifica a intencionalidade comunicativa de uma
mensagem.
Reconhece e utiliza funções de comunicação.
Produz textos/mensagens/diálogos simples, de forma
guiada, sobre tópicos estudados, correspondendo a
necessidades específicas de comunicação.
Produz, com correção, mensagens/textos variada(o)s, com
entoação adequada.
Participa oralmente, de forma oportuna e adequada, em
conversas (simuladas ou autênticas) ou outras atividades
em contexto de aula.
Interage em situações familiares do dia a dia, previamente
preparadas, correspondendo a necessidades específicas de
comunicação.

Perfil do aluno

Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

Outros
Elementos de
Avaliação

20%

Comunicador
(A, B, D, E, H)

Indicadores
Domínios / Temas

Instrumentos
de Avaliação

Fator de
Ponderação

Perfil do aluno

Respeita o professor e colegas
Deveres e regras
Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)

É assíduo e pontual
Participação/ cooperação
Traz o material necessário para as aulas

Listas de
verificação

DOMÍNIO SÓCIO- AFETTIVO

Contribui para um bom ambiente de trabalho na sala de
aula (não perturba, respeita os colegas, …)

Faz os trabalhos de casa
Organização / Métodos de
Estudo/ Progressão

Respeitador da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)

Registos de
observação

Estuda com regularidade (relendo as lições em casa)

Cuidador de si e do
outro
(B, E, F, G)

Passa todos os registos do quadro
20%
Demonstra empenho na progressão dos seus resultados ao
longo do ano
Observação
Direta

Compreensão/ Expressão em
Língua Portuguesa/ Utilização
das TIC

Responsável/
autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)

Compreende e exprime-se com correção em Língua
Portuguesa, oralmente e/ou por escrito
Recorre às TIC para otimizar o seu empenho

Comunicador
(A, B, D, E, H)

Áreas de Competências do Perfil do aluno: A-Linguagens e textos; B- Informação e comunicação; C- Raciocínio e resolução de problemas; D- Pensamento Crítico e pensamento criativo;
E- Relacionamento interpessoal; F- Desenvolvimento pessoal e autonomia; G- Bem-estar, saúde e ambiente; H- sensibilidade estética e artística; I- Saber científico, técnico e tecnológico;
J- Consciência e domínio do corpo.

