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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 
1º ciclo do Ensino Básico - 3º - 4º anos        Inglês 

 

Competências Descritores de Desempenho\Aprendizagens Essenciais 
Instrumentos 
de avaliação 

Perfil de 
Aprendizagem 

Compreensão 
Oral 

 
 
 
 
 
 

Leitura 
 
 
 
 
 
 

Escrita 
 
 
 
 
 
 

Interação Oral 
 

 
\ 
 
 

Produção Oral 
  

Compreensão Oral (L)  
• Compreender discursos simples, articulados de forma clara e 
pausada, conseguindo: 
- Entender instruções breves dadas pelo professor com apoio visual 
para completar tarefas; 
- Entender a linguagem de sala de aula, incluíndo formas de aceitar, 
rejeitar, pedir e congratular de forma cívica e educada; 
- Identificar números e datas, desenvolvendo a numeracia; 
- Reconhecer vocabulário e expressões simples referentes aos temas 
estudados; 
 
• Identificar palavras e expressões em canções e textos 
áudio/audiovisuais, conseguindo: 
- Reconhecer e identificar sons e entoações diferentes na língua 
estrangeira por comparação com a língua materna; 
- Identificar ritmos em rimas, canções e histórias 
tradicionais\conhecidas; 
 
• Identificar a ideia global de pequenos textos orais, conseguindo: 
- Entender a sequência de ideias e dos acontecimentos em 
pequenas histórias conhecidas; 

Grelhas de registo de 
observação  
 
Atividades  formativas: 
expressão oral, audição, 
gramática; visionamento de 
registos icónicos ou em vídeo  
 
Atividades formativas: 
exercícios de leitura 
 
Atividades diversas de 
escrita: realização de 
trabalhos escritos com/sem 
pesquisa 
 
Exercícios de vocabulário, 
gramática, produção escrita e 
expressão oral 
 
Teste de avaliação 
 
Ficha de auto/ 
heteroavaliação/coavaliação 
  

 

 

 

Muito Bom 

Desempenho 
Muito Bom em 
pelo menos três 
competências e 
Bom nas 
restantes 

 

 

 

Bom 

Desempenho 
Bom em pelo 
menos três 
competências e 
Suficiente nas 
restantes 

 

 

 

Suficiente 

Desempenho 
Suficiente em 
pelo menos três 
competências. 
O aluno não 
pode 
apresentar 
nenhum 
desempenho 
Muito 
Insuficiente  

 

 

 

Insuficiente 

Desempenho 
Insuficiente em 
três ou mais 
competências 

 

 

 

 

Leitura (R) 
• Ler frases e pequenos textos em voz alta, conseguindo: 
- Reproduzir vocabulário acompanhado por imagens; 
- Exprimir as sensações e intenções presentes no registo escrito; 
 
• Compreender textos breves e simples, conseguindo: 
- Transmitir a informação presente no texto de forma clara e 
adequada; 
- Recontar a informação pelas suas próprias palavras, utilizando o 
vocabulário previamente estudado; 
 
•Localizar no mapa alguns países de expressão inglesa, 
conseguindo: 
- Indicar os países, capitais e nacionalidades referentes aos países de 
língua\cultura inglesa; 
- Reconhecer elementos da cultura anglo-saxónica; 

Escrita (W) 
• Reconhecer informação que é familiar, conseguindo: 
- Preencher espaços lacunares em textos simples, com palavras 
dadas; 
- Legendar imagens com o vocabulário adquirido nas aprendizagens; 
 
•Produzir frases simples, redigir mensagens e notas pessoais, 
conseguindo: 
- Escrever sobre si e sobre o seu meio-envolvente; 
- Preencher um formulário (online ou em formato de papel) muito 
simples com informação pessoal básica; 
- Responder a um e-mail, chat ou mensagem de forma simples; 
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•Descrever uma imagem, conseguindo: 
- Caraterizar objetos, pessoas e situações referentes ao seu meio-
envolvente; 
 
•Realizar trabalhos criativos para apresentar os mesmos ao 
professor/ aos colegas, conseguindo: 
- Construir e transmitir novo conhecimento tendo como base 
conhecimentos prévios da língua; 
 
• Produzir frases/ texto simples, conseguindo: 
- Escrever sobre as suas preferências e gostos pessoais com 
vocabulário previamente adquirido; 
 
Léxico e Gramática (L - G) 
Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas 
estruturas elementares do funcionamento da língua, conseguindo: 
- Escrever com correção linguística pequenas frases e textos; 

 

 

 
 

Interação Oral (SP) / Produção Oral (SP) 
• Interagir com o professor e/ou com os colegas em situações do dia 
a dia, conseguindo: 
 
• Exprimir-se, com ajuda, de forma adequada a diferentes 
contextos; 
• Pronunciar com correção, expressões e frases familiares; 
• Produzir corretamente sons, entoações e ritmos da língua; 
• Expressar-se, com vocabulário limitado, em situações previamente 
preparadas; 
•Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral à turma ou a 
outros elementos da comunidade educativa. 

Grelhas de registo de 
apresentação oral 
 
Apresentação de um trabalho 
oral  
 
Atividades de simulação de 
situações de comunicação 
 
Ficha de auto/ 
heteroavaliação/coavaliação 

 

 

 

 

NÍVEL de 
COMPETÊNCIA 

  

DOMÍNIOS DE COMPETÊNCIA 

Ler\Escrever\Compreender 
(Compreensão/Interação) 

Ouvir 
(Compreensão) 

Falar 
(Interação) 

Falar 
(Produção) 

Muito Bom O aluno realizou com muita facilidade e autonomia todas as Aprendizagens Essenciais 
definidas, cooperando sempre nas situações de aprendizagem, dominando igualmente 
todos os Descritores de Desempenho. 

Bom O aluno domina com facilidade e autonomia mais de metade dos Descritores de 
Desempenho, realizando igualmente as Aprendizagens Essenciais definidas. É um aluno 
habitualmente cooperante. 

Suficiente O aluno realizou metade dos Descritores de desempenho definidos, quer a nível do 
domínio do próprio descritor quer da autonomia, podendo nem sempre participar ou 
cooperar nas situações de aprendizagem. Admite-se algum insucesso num ou noutro 
descritor e subsequentemente na aquisição de algumas Aprendizagens Essenciais. 

Insuficiente O aluno não domina a maior parte dos Descritores de desempenho, quer a nível da sua 
demonstração quer da própria autonomia, subsequentemente não realizando a maioria 
das Aprendizagens Essenciais. 

Muito 
Insuficiente 

O aluno não domina nenhum descritor de desempenho, pelo que não adquiriu as 
Aprendizagens Essenciais. 
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

 
 
• Será aplicado, por semestre, um momento formal de avaliação com menção quantitativa que inclui: 

 
1 Um teste escrito onde serão testados a compreensão do oral ( instruções /interações orais), o 

funcionamento da língua ( vocabulário e gramática), compreensão  e produção de textos  sobre assuntos 

conhecidos ou de interesse pessoal; 

2 Uma apresentação oral guiada e/ou participações orais sobre assuntos conhecidos, de interesse pessoal ou 

pertinentes para o dia a dia. 

3 A percentagem deve estar expressa no teste sumativo semestral. 

 

Considerações: 

 
➢ A classificação final do aluno reflete a sua progressão na aprendizagem, tendo em conta a sua evolução ao 

longo do ano letivo. 

 
➢ No caso do aluno se encontrar em regime de E@D (pelos motivos inerentes devidamente documentados), o 

mesmo deve cumprir com o dever de consulta da plataforma TEAMS, e eventualmente email institucional; 
deve evidenciar autonomia e responsabilidade; o não cumprimento das tarefas propostas condicionará a 
avaliação nos vários domínios. 

 

 

 
 


