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Domínios de 
referência 

Metas curriculares/Perfil de Aprendizagens Específicas 
Áreas de 

Competências 2 Ponderação 

Compreensão 
oral 

Compreender discursos simples, articulados de forma clara e pausada 
A, B, C, D, F, I, J 10% 

Compreender conteúdos simples em programas, produzidos para o seu nível, em meios áudio/audiovisuais 

Leitura 
Ler frases e textos breves sobre assuntos do seu interesse 

A, B, C, D,F,  I, J 20% Compreender textos breves e simples 

Utilizar dicionários bilingues simples (online e em papel) 

Interação Oral 
Interagir, com alguma ajuda, com um interlocutor em situações do dia a dia e em situações  familiares 
previamente preparadas A, B, C, D, E, H, J 5% 
Interagir, com alguma ajuda, em diferentes tipos de registo e de forma adequada a diferentes contextos 

Produção Oral 
Produzir, corretamente, sons, entoações e ritmos da língua 

A, B, D, E, H, I, J 10% Expressar-se, com vocabulário simples, sobre assuntos familiares do dia a dia e em situações previamente 
preparadas 

Escrita 
Produzir frases simples 

A, B, D, E, H, I, J 20% Completar, de forma guiada, pequenos diálogos 

Produzir textos breves e simples de 25 a 35 palavras 

Domínio 
Intercultural 

Conhecer aspetos culturais de países de expressão inglesa 
A, B, E, F, H 5% 

Conhecer o seu meio e o dos outros para comparar universos diferenciados e compreender a diversidade 

Léxico e 
Gramática 

Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas estruturas elementares e frequentes do 
funcionamento da língua 

A, B, C, D, F, I 10% 

Responsabilidade 

Ser assíduo 
Ser pontual 
Cumprir as regras 
Cumprir as tarefas 
Ser organizado C, D, E, F, G, J 20% 

Relacionamento 
Interpessoal 

Cooperar 
Respeitar 
Partilhar 
Ter responsabilidade social e ambiental 

1 As temáticas e os conteúdos a desenvolver por domínio de referência, bem como as capacidades, conhecimentos e atitudes estão descritos de forma pormenorizada nos documentos publicados 

pelo MEC (Programa e Metas Curriculares de Inglês e Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) e na planificação da disciplina. 
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2Áreas de Competências inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória: 
 

A – Linguagens e textos  
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 

D – Pensamento crítico e pensamento criativo        
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                 

 
Procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação diversificados e adequados às finalidades (sujeitos a alteração consoante a necessidade de adequação de estratégias que 

permitam a melhor aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de capacidades dos alunos): 

Técnicas e Instrumentos de Avaliação Procedimentos Instrumentos de registo 

Inquérito 
Questionários 

Auto, co e heteroavaliação 

. Realização de questionários (em papel e/ou formato digital) 

. Realização de fichas de auto/co/heteroavaliação 

. Observação direta e repetida do trabalho em aula 

. Observação direta da interação oral/intervenções na aula (pertinência, 

adequação e qualidade da interação verbal) 

. Avaliação da leitura em voz alta 

. Observação e avaliação dos cadernos diários 

. Observação e avaliação dos portefólios 

. Correção, em sala de aula, de trabalhos realizados pelos alunos, 

individualmente ou em grupo 

. Organização de exposições orais, debates, discussões… 

. Uso de ferramentas colaborativas 

. Realização de trabalhos em pequeno grupo 

. Redação de documentos/textos vários 

. Aplicação de exercícios/fichas/testes escritos e orais, para comprovar a 

aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades 

específicas de cada domínio/unidade de trabalho 

. Grelhas de registo de avaliação de 

competências 

. Grelhas de registo de atividade 

(portefólio, trabalhos de casa, trabalhos 

de projeto, apresentações orais e 

escritas, entre outros) 

. Grelhas de observação (participação, 

responsabilidade, comportamento…) 

. Escalas de classificação 

. Listas de verificação 

. Grelhas de autoavaliação 

. Grelhas de coavaliação 

. Grelhas de heteroavaliação 

. Plataforma de Gestão 

Comportamental 

Observação Observação em situação 

Análise de 

conteúdo 

Portefólio 

Trabalho de projeto 

Trabalhos individuais 

Trabalhos de pares/grupo 

Testagem 

Testes escritos e orais 

Questões de aula 

Apresentações orais 

Apresentações escritas 

Exercícios diversificados 

Fichas específicas (vocabulário, 

gramática…) 

Nota: Neste ano de escolaridade, no processo de avaliação, será tido em consideração 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”.   


