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DISCIPLINA: INGLÊS 
     De acordo com o Programa, as Metas Curriculares de Inglês e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, a 
avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas fundamentais: a oralidade; o uso adequado do léxico, da gramática e a 
correção da comunicação. Os domínios têm uma forte relação de interdependência. 
    De acordo com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, com o Despacho nº 6944-
A/2018 de 19 de julho e com os documentos orientadores, a avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas 
fundamentais: 

 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (90%)3 

DOMÍNIOS/TEMAS 
PONDERAÇÃO 

(100%) 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO
1 

 
Interação / Produção 
oral  
 
 
 

 
35% 

 

 
Interage e adequa o discurso às diferentes 
situações; 
Apresenta um discurso simples sobre os temas 
explorados utilizando uma pronúncia 
adequada. 

 

 
 

Exercícios de 
avaliação: 
- expressão oral 
- fluência da leitura 
- gramática  
- vocabulário 
-produção escrita 

 
Fichas de trabalho 
 
 
Questões de aula 
 
Trabalho de projeto

2
 

 
Compreensão oral e 
escrita 
 
 
 

 
35% 

 
Identifica e compreende discursos orais 
simples;  
Compreende o essencial de textos escritos 
diversificados. 

 
Interação / Produção 
escrita 
 
 

 
30% 

 
Pede e dá informação pessoal;  
Redige textos simples de diferente tipologia. 
 

ATITUDES (10%)3 

 
Autonomia  
Comportamento 
Criatividade 
Trabalho colaborativo 
Responsabilidade 
 

100% 

 
Adequa comportamentos em contextos de 
cooperação, partilha e colaboração; 
Trabalha individualmente e em equipa;   
Interage com tolerância, empatia e 
responsabilidade. 

 
Observação direta 
 
Fichas de auto e 
heteroavaliação 
 

 

NOTAS: 
1. Os instrumentos de avaliação serão selecionados e adequados ao perfil de cada turma, em cada período. 
2. Quando realizado, o trabalho desenvolvido em DAC (Domínios de Autonomia Curricular) tem uma ponderação de 15%. 

3. A avaliação faz-se tendo por referência o seguinte: 
 

Muito Bom 90%/100% 

Bom 70%/89% 

Suficiente 50%/69% 

Insuficiente 0%/49% 

 
 
 

A Coordenadora de Departamento 

 
Aprovado na Reunião de Conselho Pedagógico realizada a 5 de setembro de 2019  

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS DO 2.º CICLO – 5º E 6º ANOS 


