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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

Descritores de desempenho, por competênciasi,  de acordo com o Perfil de Aprendizagens Específicas, por disciplinaii 

INGLÊS - 3.º ANO (1.º CICLO) 
 

Áreas de Competências 

Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória 

1  

(Insuficiente) 

PPSiii – Não desenvolvido 

2  

(Insuficiente) 

PPS – Em desenvolvimento 

3  

(Suficiente) 

PPS - Desenvolvido 

4  

(Bom) 

PPS – Bem desenvolvido 

5  

(Muito Bom) 

PPS – Plenamente desenvolvido 

Ponderaçãoiv 

Com muita dificuldade… Com dificuldade… Com alguma facilidade… Com facilidade… Com bastante facilidade… 100 

A - Linguagens e Textos 

- Compreende palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e pausada num contexto familiar e com apoio visual ou audiovisual. 

- Entende instruções simples para completar pequenas tarefas. 

- Identifica palavras e expressões em textos diversificados. 

- Lê pequenas histórias ilustradas com vocabulário conhecido. 

- Desenvolve a literacia, fazendo exercícios de rima e sinonímia. 

- Preenche formulários e/ou pergunta/responde a mensagens, chats ou emails, de forma simples. 

 - Escreve sobre si próprio de forma muito elementar. 

- Diz rimas, lengalengas e canta. 

35 

B - Informação e 
Comunicação 

- Compreende discursos orais, de acordo com a finalidade comunicativa. 

- Pergunta e responde sobre temas familiares previamente apresentados. 

- Interage em situação simples e organizadas previamente sobre temas familiares. 

- Expressa-se com vocabulário simples, em situações previamente organizadas. 

- Comunica informação pessoal elementar. 

- Comunica eficazmente em contexto.  

15 

C - Raciocínio e 
Resolução de Problemas 

- Compreende instruções muito simples com apoio visual. 

- Desenvolve a numeracia, realizando atividades interdisciplinares com a Matemática e o Estudo do Meio. 

- Legenda sequências de imagens. 

- Preenche espaços lacunares em textos muito simples com palavras dadas.   

6 

D - Pensamento Crítico e 
Pensamento Criativo 

- Faz apresentações sobre temas trabalhados previamente. 

- Pensa criticamente. 

- Demonstra criatividade e originalidade na participação e nas propostas de trabalhos apresentados.  

- Pergunta e responde sobre temas familiares previamente apresentados. 

6 

E- Relacionamento 
Interpessoal 

- Utiliza formas de tratamento adequadas quando se dirige ao professor ou colegas. 

- Trabalha e colabora em pares e pequenos grupos. 

- Cumpre as regras. 

- Coopera. 

- Respeita.  

- Partilha. 

7 
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F- Desenvolvimento 
Pessoal e Autonomia 

- Desenvolve o aprender a aprender em contexto de sala de aula. 

- Aprende a regular o seu processo aprendizagem, realizando atividades simples de auto e heteroavaliação e identificando dificuldades e formas de as ultrapassar. 

- É assíduo. 

- É pontual. 

- Demonstra responsabilidade no cumprimento das tarefas. 

- Pesquisa com autonomia progressiva. 

- É organizado. 

- Apresenta métodos de trabalho e estudo. 

6 

G – Bem-estar, Saúde e 
Ambiente 

-Tem responsabilidade Social e Ambiental. 5 

H - Sensibilidade Estética 
e Artística 

- (Re)Conhece elementos constitutivos da sua própria cultura e da cultura anglo-saxónica.  

- Privilegia a criatividade e inovação como estratégia de integração de saberes. 

Efetua apreciações sobre as produções apresentadas, de forma a desenvolver a seu sentido estético e artístico. 

5 

I - Saber Científico, 
Técnico e Tecnológico 

- Utiliza a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto.  

- Pronuncia, com correção e de forma simples, textos escritos de natureza diversa e sobre temas que lhe são familiares. 

- Redige, com correção e de forma simples, textos escritos de natureza diversa e sobre temas que lhe são familiares.     

10 

J – Consciência e 
Domínio do Corpo 

- Comunica eficazmente em contexto. 

- Valoriza o uso da língua como instrumento de comunicação. 

- Reformula a sua capacidade de comunicar, usando a linguagem corporal para ajudar a transmitir mensagens ao outro. 

- Prepara, repete e memoriza uma apresentação oral como forma de ganhar confiança e apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade educativa. 

5 

 

Observações:  
1) os descritores apresentados para cada nível são uma orientação para o processo de avaliação do aluno, não resultando a atribuição de um determinado nível da aplicação rigorosa de todos os descritores definidos para esse nível. Assim, quer isto dizer que o professor pode atribuir um nível a um aluno 
que revele apenas alguns dos conhecimentos capacidades e atitudes específicos desse nível e situar-se, também, em alguns domínios/descritores, num nível abaixo ou num nível acima; 
2) a avaliação sumativa consubstancia um juízo globalizante sobre as aprendizagens essenciais e as competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória desenvolvidas pelos mesmos, resultante da informação recolhida numa variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos de 
avaliação adequados às finalidades e adaptados ao contexto-turma. 
 
 
 

Nota: De acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018, Artigo 22.º, ponto 3 - “Na avaliação são usados procedimentos, técnicas e Instrumentos diversificados e adequados às finalidades”. Estes estarão sujeitos a alteração consoante a necessidade de adequação 
de estratégias que permitam a melhor aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências pelos alunos, na disciplina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i Inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 
ii No cumprimento da Portaria n.º 223-A/2018, de 03 de agosto, Artigo 18.º 
iii PPS – Passaporte Para o Sucesso 
iv No cumprimento da Portaria n.º 223-A/2018, de 03 de agosto, Artigo 18.º 

                                                           


