
 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ODEMIRA 
Ano Letivo 2020/ 2021 

Critérios de avaliação da disciplina de Inglês 
3º e 4º anos – 1º Ciclo do Ensino Básico  

 
 

Conhecimentos / Capacidades % 

Domínio/ 
Tema 

Aprendizagens 
Essenciais 

(conhecimentos/capacidades/ati
tudes) 

Instrumentos de Avaliação % 

85% 

Competência Comunicativa e 
Intercultural 

Regime Presencial / 
Misto 

Regime Não 
Presencial  

Listening 
 Compreensão oral 

(Compreensão de enunciados 
orais) 

• Observação direta: grelhas 
de observação 

• Fichas de trabalho 
• Fichas avaliação: 

Listening tests 

 
-Atividades de 
compreensão oral 
nas sessões 
síncronas 
 
 - Participação nas 
sessões síncronas 
 
 - Apresentações:  
avaliação formal da 
produção oral: Show 
and Tell através da 
plataforma zoom 

20% 

Speaking 
 Produção Oral 
 Interação Oral 

(Capacidade de comunicar 
em várias situações) 

• Participação nas aulas: 
Observação direta com 
grelhas de registo para 
speaking 

• Apresentações: avaliação 
formal da produção oral: 
Show and Tell  

Participação na 
aula 10% 

Avaliação Oral 
Formal 10% 

Reading 
 Compreensão 

Escrita 
(Compreensão de enunciados 

escritos) 

• Fichas de trabalho 
• Fichas avaliação: Written 

test 

 
- Atividades de 
compreensão escrita 
nas sessões 
síncronas 
 
 
- Tarefas de 
produção / interação 
escrita nas sessões 
assíncronas. 

15% 

Lexis and 
Grammar 

 Compreensão de 
formas de organização do 
léxico e conhecimento de 
algumas estruturas 
elementares do 
funcionamento da língua. 

• Observação direta: grelhas 
de registo 

• Fichas de trabalho 
• Fichas avaliação 

15% 

Intercultural 
 Reconhecimento de 

realidades interculturais 
distintas. 

• Observação direta: grelhas 
de registo 

• Trabalhos orais/escritos 
(individuais/pares/grupo) 

• Fichas de trabalho 
• Fichas de avaliação 

5% 

Writing 

 Interação Escrita 
 Produção Escrita 

(Domínio de técnica de 
construção de textos / enunciados 
escritos) 

• Fichas de avaliação: 
Written test 

• Fichas de trabalho 
10% 

Competência Estratégica (Atitudes e Valores) 

15% 
 

 Indicadores 

Cidadania 

• Comunicar eficazmente em contexto. 
• Trabalhar e colaborar em pares e 

pequenos grupos. 
• Utilizar a literacia tecnológica para 

comunicar e aceder ao saber em contexto 
• Pensar criticamente. 
• Relacionar conhecimentos de forma a 

desenvolver a criatividade em contexto. 
• Desenvolver o aprender a aprender em 

contexto de sala de aula e aprender a 
regular o processo de aprendizagem. 

v Segue as indicações dadas pelo 
professor. 

v Evita perturbar o bom funcionamento 
das aulas. 

v Tem o material necessário. 3% cada 
Indicador 
(3% x 5) 

Aprendizagem 

v Participa com qualidade nas aulas 
(individualmente/pares/grupo).  

v Procura melhorar o seu desempenho 
e/ou superar dificuldades, de forma 
autónoma. 

Total 100% 



 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ODEMIRA 

Ano Letivo 2020/ 2021 
Critérios de avaliação da disciplina de Inglês 

Ensino Básico – 2.º ciclo  

 
 

Conhecimentos / Capacidades % 

Domínio/ 
Tema 

Aprendizagens 
Essenciais 

(conhecimentos/capacidades/ati
tudes) 

Instrumentos de Avaliação % 

85% 

Competência Comunicativa e 
Intercultural 

Regime Presencial / 
Misto 

Regime Não 
Presencial 

 

Listening 
 Compreensão oral 

(Compreensão de enunciados 
orais) 

 Observação direta: grelhas 
de registo 

 Fichas de compreensão de 
enunciados orais 

 Fichas de trabalho 

 Fichas/ Minifichas de 
avaliação 

 
-Atividades de 
compreensão oral 
nas sessões 
síncronas 
 
- Avaliação formal da 
oralidade 
 
-Registo focalizados 
de: 
    - Participação nas 
sessões síncronas 
 
    - Apresentações 
orais 

20% 

Speaking 

 Produção Oral 
 Interação Oral 

(Capacidade de comunicar 
em várias situações) 

 Observação direta: grelhas 
de registo 

 Debates 

 Exposição oral de 
trabalhos 
(individuais/pares/grupo) 

Participação na 
aula 

10% 

Avaliação Oral 
Formal 

10% 

Reading 

 Compreensão 
Escrita 

(Compreensão de enunciados 
escritos) 

 Observação direta: grelhas 
de registo 

 Fichas de compreensão e 
interpretação de texto 

 Fichas de trabalho 

 Fichas/Minifichas de 
avaliação escritas 

 
- Atividades de 
compreensão escrita 
nas sessões 
síncronas 
 
- Registos focalizados 
de expressão escrita 
 
 
- Trabalhos de 
pesquisa / projeto 
 
- Tarefas de 
produção / interação 
escrita nas sessões 
assíncronas. 

15% 

Lexis and 
Grammar 

 Compreensão de 

formas de organização do 
léxico e conhecimento de 
algumas estruturas 
elementares do 
funcionamento da língua. 

 Observação direta: grelhas 
de registo 

 Fichas de trabalho 

 Fichas/Minifichas de 
avaliação escritas 

15% 

Intercultural 
 Reconhecimento de 

realidades interculturais 
distintas. 

 Observação direta: grelhas 
de registo 

 Trabalhos orais/escritos 
(individuais/pares/grupo) 

 Fichas de trabalho 

 Fichas/Minifichas de 
avaliação escritas 

5% 

Writing 

 Interação Escrita 
 Produção Escrita 

(Domínio de técnica de 
construção de textos / enunciados 
escritos) 

 Fichas/ Minifichas de 
avaliação escritas 

 Trabalhos escritos 
(individuais/pares/grupo) 

 Fichas de trabalho 

10% 

Competência Estratégica (Atitudes e Valores) 

15% 
 

 Indicadores 

Cidadania 

 Comunicar eficazmente em contexto. 

 Trabalhar e colaborar em pares e 
pequenos grupos. 

 Utilizar a literacia tecnológica para 
comunicar e aceder ao saber em contexto 

 Pensar criticamente. 

 Relacionar conhecimentos de forma a 
desenvolver a criatividade em contexto. 

 Desenvolver o aprender a aprender em 
contexto de sala de aula e aprender a 
regular o processo de aprendizagem. 

 Segue as indicações dadas pelo 
professor. 

 Evita perturbar o bom funcionamento 
das aulas. 

 Tem o material necessário. 3% cada 
Indicador 
(3% x 5) 

Aprendizagem 

 Participa com qualidade nas aulas 
(individualmente/pares/grupo).  

 Procura melhorar o seu desempenho 
e/ou superar dificuldades, de forma 
autónoma. 

Total 100% 



 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ODEMIRA 

Ano Letivo 2020/ 2021 
Critérios de avaliação da disciplina de Inglês 

Ensino Básico  – 3º ciclo  

 
Conhecimentos / Capacidades % 

Domínio/ 
Tema 

Aprendizagens 
essenciais 

(conhecimentos / 
capacidades / atitudes) 

Instrumentos de Avaliação % 

85% 

Competência Comunicativa e 
Intercultural 

Regime Presencial / 
Misto 

Regime Não 
Presencial  

Listening  
 Compreensão oral 

 
(Compreensão de 
enunciados orais) 

- Observação direta: 
grelhas de registo 
- Fichas de compreensão 
de enunciados orais 
- Fichas de trabalho 
- Testes 

 
 - Atividades de 
compreensão oral 
nas sessões 
síncronas 
 
- Avaliação formal 
da oralidade 
 
- Registo 
focalizados de: 
    - Participação nas 
sessões síncronas 
    - Apresentações 
orais 

15% 

Speaking 
 

Produção Oral 
Interação Oral 

(Capacidade de 
comunicar em várias 

situações) 

- Observação direta: 
grelhas de registo 
- Debates 
- Exposições orais de 
trabalhos 
(individuais/pares/ 
grupo) 
 

Participação 
na aula 

10% 

Avaliação 
Oral Formal 

10% 

Reading 
 

Compreensão Escrita 
(Compreensão de 

enunciados escritos) 

- Observação direta: 
grelhas de registo 
- Fichas de compreensão 
e interpretação de texto 
- Fichas de trabalho 
- Testes escritos 

 
- Atividades de 
compreensão 
escrita nas sessões 
síncronas 
 
- Registos 
focalizados de 
expressão escrita 
 
 
- Trabalhos de 
pesquisa / projeto 
 
- Tarefas de 
produção / interação 
escrita nas sessões 
assíncronas. 

15% 

Lexis and 
Grammar 
 

Compreensão de formas 
de organização do léxico e 
conhecimento de algumas 

estruturas do 
funcionamento da língua 

- Observação direta: 
grelhas de registo 
- Fichas de trabalho 
- Testes escritos 

10% 

Intercultural 
  

Reconhecimento de 
realidades interculturais 

distintas 
 

- Observação direta: 
grelhas de registo 
- Trabalhos orais/escritos 
(individuais/pares/ 
grupo) 
- Fichas de trabalho 
- Testes escritos 

5% 

Writing 
 

Interação Escrita 
Produção Escrita 

(Domínio de técnica de 
construção de textos / 
enunciados escritos) 

- Testes escritos 
- Trabalhos escritos 
(individuais/pares/ 
grupo) 
 - Fichas de trabalho 

20% 

 
Competência Estratégica (Atitudes e Valores) 

15% 
 

 Indicadores 
 
Cidadania 

- Comunicar eficazmente em contexto  
- Trabalhar e colaborar em pares e 
pequenos grupos  
- Utilizar a literacia tecnológica para 
comunicar e aceder ao saber em contexto   
- Pensar criticamente   
- Relacionar conhecimentos de forma a 
desenvolver a criatividade em contexto  
- Desenvolver o aprender a aprender em 
contexto de sala de aula e aprender a 
regular o processo de aprendizagem   

- segue as indicações dadas pelo professor  
- evita perturbar o bom funcionamento das 
aulas  
- tem o material necessário  

3% cada 
indicador 

Aprendizagem - participa com qualidade nas aulas 
(individualmente/pares/grupo)  
- procura melhorar o seu desempenho e/ou 
superar dificuldades, de forma autónoma 

Total 100% 
 



 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ODEMIRA 

Ano Letivo 2020/ 2021 
Critérios de avaliação da disciplina de Inglês 

Ensino Secundário – 10º e 11º ano  

 
Conhecimentos / Capacidades % 

 
Domínio/ 

Tema 

Aprendizagens 
essenciais 

(conhecimentos / 
capacidades / atitudes) 

 
Instrumentos de Avaliação 

 
% 

85% 

Competência Comunicativa e 
Intercultural 

Regime Presencial / 
Misto 

Regime Não 
Presencial 

 

Listening  
 Compreensão oral 

 
(Compreensão de 
enunciados orais) 

- Observação direta: 
grelhas de registo 
- Fichas de compreensão 
de enunciados orais 
 - Fichas de trabalho 
- Testes 

  
-Atividades de 
compreensão oral nas 
sessões síncronas 
 
- Avaliação formal da 
oralidade 
 
-Registo focalizados de: 
    - Participação nas 
sessões síncronas 
 
    - Apresentações orais 

10% 

Speaking 
 Produção Oral 

Interação Oral 
(Capacidade de 

comunicar em várias 
situações) 

- Observação direta: 
grelhas de registo 
- Debates 
- Exposições orais de 
trabalhos 
(individuais/pares/grupo) 
 

Participação 
na aula 

10% 

Avaliação 
Oral Formal 

10% 

Reading 
 

Compreensão Escrita 
(Compreensão de 

enunciados escritos) 

- Observação direta: 
grelhas de registo 
- Fichas de compreensão 
e interpretação de texto 
- Fichas de trabalho 
- Testes escritos 

 
- Atividades de 
compreensão escrita 
nas sessões síncronas 
 
- Registos focalizados 
de expressão escrita 
 
 
- Trabalhos de pesquisa 
/ projeto 
 
- Tarefas de produção / 
interação escrita nas 
sessões assíncronas. 

20% 

Lexis and 
Grammar 
 

Compreensão de formas 
de organização do léxico 

e conhecimento de 
algumas estruturas do 

funcionamento da língua 

- Observação direta: 
grelhas de registo 
- Fichas de trabalho 
- Testes escritos 

10% 

Intercultural 
  

Reconhecimento de 
realidades interculturais 

distintas 
 

- Observação direta: 
grelhas de registo 
- Trabalhos orais/ escritos 
(individuais/pares/ 
grupo) 
- Fichas de trabalho 
- Testes escritos 

5% 

Writing 
 

Interação Escrita 
Produção Escrita 

(Domínio de técnica de 
construção de textos / 
enunciados escritos) 

- Testes escritos 
- Trabalhos escritos 
(individuais/pares/grupo) 
- Fichas de trabalho 

 

20% 

 
Competência Estratégica (Atitudes e Valores) 

15% 
 

 Indicadores 
 
Cidadania 

- Comunicar eficazmente em contexto  
- Colaborar em pares e em grupos  
- Utilizar a literacia tecnológica para 
comunicar e aceder ao saber em contexto   
- Pensar criticamente   
- Relacionar conhecimentos de forma a 
desenvolver a criatividade em contexto  
- Desenvolver o aprender a aprender em 
contexto e aprender a regular o processo de 
aprendizagem 

- segue as indicações dadas pelo professor  
- evita perturbar o bom funcionamento das 
aulas  
- tem o material necessário  

3% cada 
indicador 

Aprendizagem - participa com qualidade nas aulas 
(individualmente/pares/grupo)  
- procura melhorar o seu desempenho e/ou 
superar dificuldades, de forma autónoma 

Total 100% 
 



 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ODEMIRA 

Ano Letivo 2020/ 2021 

Critérios de avaliação da disciplina de Inglês –  
Ensino Secundário (Regular) – 12º Ano 

Conhecimentos / Capacidades   % 

Domínios de 

Referência 

Instrumentos de Avaliação % 

85% 

Competência Comunicativa  
e Intercultural 

Regime Presencial / Misto 
Regime Não 
Presencial 

 

Listening 

- Compreensao Oral 

 

Compreensão de enunciados 

orais 

- Observação direta: grelhas de 
registo 
- Fichas de compreensão de 
enunciados orais 
- Fichas de trabalho 

  
-Atividades de 
compreensão oral 
nas sessões 
síncronas 
 
- Avaliação formal da 
oralidade 
 
-Registo focalizados 
de: 
    - Participação nas 
sessões síncronas 
 
    - Apresentações 
orais 

20% 

Speaking 

- Produção Oral 

- Interação Oral 

 

Capacidade de comunicar em 

várias situações 

- Observação direta: grelhas de 
registo 
- Debates 
- Simulação de situações reais 
- Apresentação de gravações 
áudio/vídeo 
- Modalidade "Trabalho Projeto" 

Participação 

na aula 
10% 

Avaliação 

Oral Formal 
10% 

Reading 

- Compreensão escrita 

 

Compreensão de enunciados 

escritos 

- Observação direta: grelhas de 
registo 
- Fichas de compreensão e 
interpretação de texto 
- Fichas de trabalho 
- Modalidade "Trabalho Projeto" 

 
- Atividades de 
compreensão escrita 
nas sessões 
síncronas 
 
- Registos 
focalizados de 
expressão escrita 
 
 
- Trabalhos de 
pesquisa / projeto 
 
- Tarefas de 
produção / interação 
escrita nas sessões 
assíncronas. 

25% 

Writing 

- Interação Escrita 

- Produção Escrita 

 

Domínio de técnica de 

construção de textos / 

enunciados escritos 

- Observação direta: grelhas de 
registo 
- Fichas de produção de texto 
- Fichas de trabalho 
- Modalidade "Trabalho Projeto" 

20% 

 

Intercultural Domain 

Lexis and Grammar 

 

Por serem transversais aos 4 domínios anteriores, os domínios “Intercultural” e “Léxico 

e Gramática” serão avaliados transversalmente. 

Competência Estratégica (Atitudes e Valores) 

15% 

(2,5% 

cada 

indicador) 

 Indicadores 

Cidadania - segue as indicações dadas pelo professor  

- evita perturbar o bom funcionamento das aulas  

- entrega/apresenta os trabalhos nas datas indicadas 

- é solidário com os colegas, ajudando-os sempre que possível, colaborando com o 

grupo turma  

Aprendizagem - participa com qualidade nas aulas (individualmente/pares/grupo)  

- procura melhorar o seu desempenho e/ou superar dificuldades, de forma autónoma 

Total 100% 

 



 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ODEMIRA 

Ano Letivo 2020/ 2021 
Critérios de avaliação da disciplina de Inglês –  

Ensino Secundário (Profissional) – 10º / 11º  e 12 º anos 

 

Conhecimentos / Capacidades % 

Domínios de 
Referência 

Instrumentos de Avaliação % 

 
85% 

Listening  
- Compreensão de 
enunciados orais 

- Observação direta: grelhas de registo 
- Fichas de compreensão de enunciados 
orais 
- Fichas de trabalho 
- Testes 

10% 

Speaking 
- Capacidade de 
comunicar em várias 
situações (produção e 
interação oral) 

- Observação direta: grelhas de registo 
- Debates 
- Exposições orais de trabalhos 
(individuais/pares/grupo) 

20% 

Reading 
- Compreensão de 
enunciados escritos 

- Observação direta: grelhas de registo 
- Fichas de compreensão e interpretação 
de texto 
- Fichas de trabalho 
- Testes escritos 

20% 

Lexis and Grammar 
 - Aplicação de 
estruturas 

- Observação direta: grelhas de registo 
- Fichas de trabalho 
- Testes escritos 

10% 

Intercultural 
 - Reconhecimento de 
diferentes culturas e 
desenvolvimento de 
respeito pelas mesmas 

- Observação direta: grelhas de registo 
- Trabalhos orais/escritos 
(individuais/pares/grupo) 
- Testes escritos 

5% 

Writing 
- Domínio de técnica de 
construção de textos / 
enunciados escritos 
(produção e interação 
escrita) 

- Testes escritos 
- Trabalhos escritos 
(individuais/pares/grupo) 
- Fichas de trabalho 
- Testes 

20% 

Atitudes 

15% 
(3% cada 
indicador) 

 Indicadores 

Cidadania - segue as indicações dadas pelo professor  
- evita perturbar o bom funcionamento das aulas  
- tem o material necessário  

Aprendizagem - participa com qualidade nas aulas 
(individualmente/pares/grupo)  
- procura melhorar o seu desempenho e/ou superar 
dificuldades, de forma autónoma 
 

Total 100% 
 


