AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LINDA-A-VELHA E QUEIJAS

Departamento de Línguas Estrangeiras (Inglês)
Critérios de Avaliação – 2º Ciclo Ensino Básico
A – Domínios a avaliar
5º Ano -‐ Nível A1/A1+
1. Compreensão e expressão oral
Compreender sons, entoações e ritmos da língua
Compreender palavras e conceitos simples
Compreender discursos orais simples articulados de forma clara e pausada
Interagir, com ajuda, com um interlocutor em situações do dia-a-dia
Exprimir-se, com ajuda, de forma adequada a diferentes contextos
Produzir, corretamente, sons, entoações e ritmos da língua
Expressar--‐se, com vocabulário limitado, sobre pessoas e locais
2. Compreensão e expressão escrita
Ler palavras e pequenos textos em voz alta
Compreender textos breves e simples
Desenvolver o conhecimento da ortografia
Completar, de forma guiada, pequenos diálogos
Escrever frases e textos breves e simples, de caráter público e social
Nota: os domínios sociocultural e gramática são mobilizados de forma criativa, em
contexto comunicativo e transversalmente, em todos os domínios de referência.
6º Ano - Nível A2
1. Compreensão e expressão oral
Compreender, com ajuda, discursos orais quando se fala de forma clara e pausada
Compreender conteúdos muito simples reproduzidos em meios audiovisuais
Interagir, com alguma ajuda, com um interlocutor em situações variadas
Exprimir‐se, com alguma ajuda, em diferentes tipos de registo
Produzir, corretamente, sons, entoações e ritmos da língua
Expressar-se, com vocabulário simples, no dia-a-dia sobre assuntos familiares
2. Compreensão e expressão escrita
Ler textos breves sobre assuntos do seu interesse
Produzir pequenas frases, com vocabulário simples, sobre assuntos do dia a dia
Produzir, com linguagem simples, pequenos textos
Nota: os domínios socioculturais e gramática são mobilizados de forma criativa, em
contexto comunicativo e transversalmente, em todos os domínios de referência.
3. Valores e Atitudes
 Cumprimento das regras estabelecidas: Comportamento, apresentação dos
materiais necessários, cumprimento das tarefas propostas pelo professor,
assiduidade, pontualidade.
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 Exercício de práticas de relacionamento interpessoal favoráveis ao exercício da
cidadania, da cooperação e da solidariedade.
 Desenvolvimento da autonomia e do espírito crítico.
 Outros a definir pelo professor de acordo com a especificidade de cada turma

A. Avaliação final
A avaliação procederá da média dos resultados obtidos, tendo em conta o seguinte quadro.

Domínios

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Compreensão Oral

Percentagens
20

- Fichas/Testes de avaliação
Compreensão Escrita

- Trabalho (individual/pares/grupo)
- Grelhas de Observação

20

Expressão Oral

20

Expressão Escrita

20

VALORES E ATITUDES
Responsabilidade, autonomia, interesse e participação,
assiduidade / pontualidade, comportamento (relação pares e
Professor), cumprimento dos trabalhos de casa, (…).

20

Aprovado em Conselho Pedagógico de 15-10-2014

