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Competência
Comunicativa

B - Informação e
Comunicação
C - Raciocínio e
Resolução de
Problemas
D - Pensamento
Crítico e
Pensamento
Criativo

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

%

Utilizador Independente - B1
A - Linguagem e
textos

E - Relacionamento Interpessoal

Competência
Intercultural

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 / 8ºANO
DESCRITORES DE DESEMPENHO / OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO

Competência
Estratégica

Compreensão oral – aluno conhecedor, sabedor, culto, informado
- Seguir, sem dificuldade, uma apresentação breve sobre um tema familiar; acompanhar informações com algum pormenor.
Compreensão escrita - aluno criativo
- Lê e compreende textos informativos sobre temas abordados no domínio intercultural (personalidades do meio artístico, o
mundo dos adolescentes); reconhece a linha geral de argumentação de um texto, mas não necessariamente de forma pormenorizada; identifica as principais conclusões em textos de opinião; lê textos adaptados de leitura extensiva.
Produção e interação oral – aluno crítico, analítico
- Responde de forma pertinente ao discurso do interlocutor; troca informações relevantes e dá opiniões sobre problemas
práticos quando questionado diretamente; interage com correção, para obter bens e serviços.
- Expressa-se, com correção, em situações previamente preparadas; fala sobre atividades escolares e de lazer; fala sobre o
mundo dos adolescentes: hábitos e rotinas, hobbies, moda, estados emocionais, por exemplo, expressa a sua opinião; interage, com linguagem de uso corrente, sobre assuntos do dia a dia.
Produção e interação escrita – aluno crítico, analítico
- Interage de forma progressivamente mais elaborada, completando formulários, mensagens e textos.
- Produz textos de 50 a 90 palavras, com vocabulário de uso quotidiano, escreve ou responde a uma carta informal, email,
tweet; escreve uma notícia para o jornal da escola.
Reconhecimento de realidades interculturais distintas – aluno indagador, investigador
- Conhece alguns aspetos culturais de alguns países de expressão inglesa; conhece e descreve temas da atualidade; identifica
problemas ambientais e soluções possíveis; descreve, de forma sumária, tradições do seu meio cultural; reconhece a diversidade como uma oportunidade de aprendizagem para todos.
- Identifica personalidades do meio artístico; identifica monumentos, museus e locais de interesse a visitar; identifica hábitos
alimentares saudáveis.
Comunicação eficaz em contexto – aluno respeitador da diferença/do outro, questionador, comunicador
- Troca informações relevantes e dá opiniões sobre problemas práticos quando questionado diretamente; exprime situações
hipotéticas; prepara, repete e memoriza uma apresentação orla com confiança e criatividade, à turma e / ou outros elementos da comunidade educativa; responde com segurança a perguntas colocadas, revelando uma opinião crítica devidamente
fundamentada; reage a sentimentos e atitudes do interlocutor.
- Trabalha e colabora em pares e pequenos grupos.
- Participa em atividades de pares e grupos para atingir um objetivo a curto prazo, revelando capacidade para se colocar na
posição do outro; pede e dá informações e sugestões de modo a analisar um problema sob perspetivas novas e expressa a
sua opinião; planeia, organiza e apresenta uma tarefa de pares ou um grupo de trabalho, partilhando tarefas e responsabilidades.- Utiliza a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto.
- Comunica com outros a uma escala local, nacional e internacional; pede e dá informações por email; contribuí para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se aplicam ao contexto e experiências do quotidiano do aluno (participa num
WebQuest e acede ao saber, recorrendo a aplicações informáticas online.
Pensa de forma crítica – aluno autoavaliador
- Desenvolve a autonomia e a perseverança de forma a demostrar atitudes mais tolerantes, reconhecendo e respeitando
opiniões divergentes; ouve atentamente, compreende o outro e reflete criticamente sobre o que foi dito, justificando as
suas conclusões, associando as novas aprendizagens às anteriores.
- Relaciona conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto.
- Pesquisa para obter ideias novas, reinterpreta ideias existentes de modo a criar produtos adequados à sua realidade cultural e quotidiana, com impacto nos seus pares; desenvolve a literacia em língua inglesa, lendo textos publicitários, informativos e textos de leitura extensiva, desenvolve e participa em projetos e atividades interdisciplinares.
- Desenvolve o aprender e aprender em contexto e aprender a regular o processo de aprendizagem.

ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS
DO PERFIL DOS
ALUNOS (ACPA)

A, B, G, I, J
- 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.

A, C, D, J

A, B, C, D, G

90%
C, D, F, H, I

- Observação
direta e registos
da participação na
sala de aula e de
trabalho individual (através de
diálogos, simulações/dramatizaçõ
es, debates, leituras…)

A, B, E, F, H

A, B, C, I, J
- Fichas de trabalho e outros
trabalhos realizados na aula e/ou
na modalidade de
trabalho autónomo para avaliar a
progressão dos
conteúdos lecionados.
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D - Pensamento
Crítico e
Pensamento
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ORGANIZDOR

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

G - Bem-estar,
Saúde e Ambiente

Atitudes

90%

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

%

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

H - Sensibilidade
Estética e Artística

Compreensão,
Produção, interação escritas
evidenciadas
em testes

Compreensão,
produção, interação
orais evidenciadas
através de testes

50%

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

2/2

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

DESCRITORES DE DESEMPENHO / OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO

DOMÍNIO

Atitudes

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO – INGLÊS / 8ºANO

10%

Trabalhos de consolidação em aula:
- Leitura,
- Compreensão e
produção escrita,
- Interação escrita e
oral
10%

Participação
e
responsabilidade
evidenciadas
através de
observação direta
6%

Sociabilidade
evidenciada
através de observação direta

4%

ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS
DO PERFIL DOS
ALUNOS (ACPA)

B. C, D, E, F

Grelhas de registo
de
observação direta
(Transversal às
áreas)

10%

