AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
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D
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ÁREAS DE
COMPETÊNCIA

ORGANIZADOR

A - Linguagem e
textos

Competência
Comunicativa

DOMÍNIO

C - Raciocínio e
Resolução de Problemas
D - Pensamento
Crítico e
Pensamento Criativo

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES

GERAL
INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

%

Utilizador elementar – A2.2 (Módulos 1 e 2) Utilizador Independente – B1.1 (Módulo 3)

B - Informação e
Comunicação

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
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO – INGLÊS / 10ºANO – FORMAÇÃO

DESCRITORES DE DESEMPENHO / OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO

Competência
Intercultural

Competência
Estratégica

Compreensão do oral – aluno conhecedor, sabedor, culto, informado
- Compreende as ideias principais identificando informações específicas em discursos, em diversos suportes, relacionados com
as áreas temáticas apresentadas. Compreende discursos orais em diferentes formatos (diálogos, descrições, narrativas, reportagens, curta-metragens, entre outros).
Compreensão escrita - aluno conhecedor, analítico, sistematizador
- Lê e compreende diversos tipos de texto, dentro das áreas temáticas apresentadas, recorrendo, de forma adequada, à informação visual disponível; Descodificar palavras-chave/ideias presentes no texto. Lê e compreende textos às situações sociolinguísticas decorrentes do contacto da língua inglesa com outras línguas e à importância de aprender novas línguas num mundo
globalizado. Interpreta informação explícita, pontos de vista e intenções do(a) autor(a).
Produção e interação oral – aluno crítico, comunicador, questionador, analítico, respeitador da diferença do outro
- Exprime-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; produz, de forma simples e breve, mas articulada, enunciados para descrever, narrar e expor informações e pontos de vista.
- Interage, pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição e usa formas alternativas de expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do enunciado para o tornar mais compreensível; interage com eficácia progressiva, participando em
discussões, no âmbito das áreas temáticas; adapta o discurso ao registo do interlocutor.
- Relaciona vários tipos de informação, sintetizando-a de modo lógico e coerente, com apresentação de pontos de vista e
opiniões, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em outras disciplinas.
Produção e interação escrita – aluno crítico, sistematizador, investigador, organizador
- Apresenta trabalhos previamente preparados, usando marcas do discurso oral expressando-se sobre temas explorados em
aula. Estabelece contactos sociais, partilha experiências e culturas num mundo global.
- Responde a um questionário, email, chat e carta, de modo estruturado, atendendo à sua função e destinatário, no âmbito
das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em outras disciplinas.
- Adapta o discurso ao registo do interlocutor, utilizando vocabulário e expressões idiomáticas correntes, assim como estruturas frásicas diversas.
- Relaciona vários tipos de informação, sintetizando-a de modo lógico e coerente, com apresentação de pontos de vista e
opiniões, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em outras disciplinas. - Reconhece realidades
interculturais distintas.
Desenvolvimento da consciência do seu universo sociocultural
- Desenvolve a consciência do seu universo sociocultural e de como este se relaciona com os universos culturais dos outros;
- Relaciona a sua cultura de origem com outras culturas com que contacta, relativizando o seu ponto de vista e sistema de
valores culturais, demonstrando capacidade de questionar atitudes estereotipadas perante outros povos, sociedades e culturas.
Comunicação eficaz em contexto – aluno autoavaliador, responsável, autónomo, cuidador de si e do outro
- Adapta o discurso ao registo do interlocutor, utilizando vocabulário e expressões idiomáticas correntes, assim como estruturas frásicas diversas; utiliza a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto; comunica online a uma
escala local, nacional e internacional; demonstra progressivamente autonomia na pesquisa, compreensão e partilha dos resultados obtidos, utilizando fontes e suportes tecnológicos; contribui para projetos de grupo interdisciplinares; pensa e relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em contexto.

- Fichas de avaliação, trabalho formativo, trabalhos
individuais, em
pares, de grupo e
de equipa;
- Observação,
apresentações
orais, questões
colocadas e respostas, participação em debates e
os demais considerados oportunos e adequados.
- Observação direta e registos da
participação na
sala de aula e de
trabalho individual (através de
diálogos, simulações/dramatizações, debates, leituras…);
- Fichas de trabalho e outros trabalhos realizados
na aula e/ou na
modalidade de
trabalho autónomo para avaliar
a progressão
«passo a passo»
dos conteúdos lecionados.

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO
PERFIL DOS ALUNOS (ACPA)

A, B,
C,D,F,H,I

A, B,
C,D,F,H,I

A,B,C,D,E,F,
G,H,I,J

85%

A,B,C,D,E,F,
G,H,I,J

A,B,E,F,H

B,C,D, E,F
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C - Raciocínio e
Resolução de Problemas
D - Pensamento
Crítico e
Pensamento Criativo
E - Relacionamento Interpessoal

ORGANIZDOR

H - Sensibilidade
Estética e Artística
I - Saber

Crítico e Criativo
- Relaciona o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência pessoal, recorrendo ao pensamento crítico e criativo
- Elabora trabalhos criativos sobre vários assuntos relacionados com as áreas temáticas apresentadas e interesses pessoais
Autoavaliador / autorregulador
- Identifica os pontos fracos e fortes das suas aprendizagens e reorganiza o trabalho, individual ou em grupo, tendo em consideração o feedback dado pelos pares e/ou professor
- Reformular o seu desempenho oral e escrito de acordo com a avaliação obtida
Responsável e Autónomo
- Demonstra uma atitude proativa perante o processo de aprendizagem, mobilizando e desenvolvendo estratégias autónomas
e colaborativas, adaptando-as de modo flexível às exigências das tarefas e aos objetivos de aprendizagem
- Realiza as atividades propostas e as atividades de auto e heteroavaliação, tais como portefólios, diários e grelhas de progressão de aprendizagem
- Respeita a diferença; cuida de si e do outro

Peso a atribuir a cada domínio
Competência Comunicativa, Intercultural, Estratégica

Compreensão,
Produção, interação
escritas evidenciadas
em testes

Científico, Técnico
e Tecnológico
J - Consciência e
Domínio do Corpo

45%

85%
Compreensão,
Produção, interação e
orais evidenciadas em
testes, em fichas e
através de observação
direta
30%

Aprovado em reunião de Grupo de Recrutamento 330 (Inglês), 21 de outubro 2020
Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico, 4 de novembro de 2020
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%

Participativo e Colaborador
- Participa em atividades de par e grupo, revelando inteligência emocional em situações conhecidas; interage com o outro,
pedindo clarificação e/ou repetição, aceitando feedback construtivo para atingir o objetivo proposto.

F - Desenvolvimento Pessoal e
Autonomia
G - Bem-estar, Saúde e Ambiente

GERAL
INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

DESCRITORES DE DESEMPENHO / OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO

DOMÍNIO

Atitudes

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO – INGLÊS / 10ºANO – FORMAÇÃO

Compreensão, produção,
Interação e
mediação
escritas
evidenciadas em
fichas
10%

Atitudes
15%
Participação
e
Sociabilidade
responsabilidade
evidenciada
evidenciadas
através de obatravés de
servação
observação direta
direta
10%

5%

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO
PERFIL DOS ALUNOS (ACPA)

C,D,E,F,G,J

Grelhas de registo
de
observação direta
(Transversal às
áreas)

15%

