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Critérios Específicos de Avaliação – 2018/2019 - Decreto Lei nº 55/2018, de 6 de Julho

DISCIPLINA: INGLÊS ANO DE ESCOLARIDADE: 8º

DIMENSÕES / DOMÍNIOS
(de acordo com as aprendizagens essenciais

de cada disciplina)
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO VALORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS OBSERVAÇÕES

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES
Compreensão Oral:
Seguir sem dificuldade uma apresentação
breve sobre um tema familiar;
acompanhar informações com algum
pormenor.
Compreensão

Compreensão Escrita:
Entender textos informativos sobre
temas abordados no domínio
intercultural (personalidades do meio
artístico, o mundo dos adolescentes);
reconhecer a linha geral de
argumentação de um texto, mas não
necessariamente de forma
pormenorizada; identificar as principais
conclusões em textos de opinião.

Interação Oral:
Responder de forma pertinente ao
discurso do interlocutor; trocar
informações relevantes e dar opiniões
sobre problemas práticos quando
questionado diretamente; interagir, com
correção, para obter bens e serviços.

.
Interação Escrita:
Interagir de forma simples,
completando formulários, mensagens e
textos

Exercícios de:

- interação oral
- produção oral
- trabalho de projeto, com

apresentação oral individual (1º e 2º
períodos) e em grupo elaborado em
sala de aula no 3º período.

- compreensão oral

Testes:
. compreensão escrita
. gramática e léxico
. produção escrita

5%
5%

10%

20%

40 %

i) A percentagem final obtida é

convertida na escala de níveis de 1 a 5,

de acordo com a seguinte

correspondência: 0 a 19% -Nível 1; 20 a

49% - Nível 2; 50 a 69% - Nível 3; 70 a

89% Nível 4; 90 a 100% - Nível 5.

ii) Caráter contínuo da avaliação:
CF2: 50% + 50%

CF3: (1ºP + 2ºP + 3ºP)/3

Nota: Critérios de avaliação de Atitudes
e Valores (20%) – Consultar em

documento próprio.
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Produção Oral:
Expressar-se, com correção, em
situações previamente preparadas; falar
sobre o mundo dos adolescentes:
hobbies, moda, estados emocionais;
expressar a sua opinião; interagir, com
linguagem de uso corrente, sobre
assuntos do dia a dia.

Produção Escrita:
.

Produzir textos de 50 a 90 palavras,
com vocabulário de uso do quotidiano;
escrever ou responder a uma carta
informal; escrever uma notícia para o
jornal da escola.

APROVADO EM REUNIÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA EM 19/10/2018

APROVADO EM REUNIÃO DE CONSELHO PEDAGÓGICO EM 23/10 /2018

A COORDENADORA DE DEPARTAMENTO: MARIA JOÃO CORREIA A DIRETORA: OLGA ANTUNES
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