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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Competência 
comunicativa 

AE: Conhecimentos, capacidades, atitudes PERCENTAGEM 

Compreensão Oral 

• Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de 
forma clara e pausada; 

• Identificar sons e entoações diferentes na língua inglesa por comparação 
com a língua materna; 

• Identificar ritmos em rimas, lengalengas e canções em gravações áudio 
e audiovisuais; 

• Reconhecer o alfabeto em Inglês; 

• Acompanhar a sequência de histórias conhecidas, muito simples e 
curtas, com apoio visual/audiovisual. 

25% 

Interação / Produção 
Oral 

• Fazer perguntas, dar respostas sobre aspetos pessoais; 

• Interagir com o professor, utilizando expressões/frases muito simples, 
tais como formas de cumprimentar, despedir-se, agradecer, responder 
sobre identificação pessoal e preferências pessoais. 

• Comunicar informação pessoal elementar; expressar-se com vocabulário 
limitado, em situações organizadas previamente. 

25% 

Compreensão escrita 

• Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens; 

• Compreender pequenas frases com vocabulário conhecido; 

• Desenvolver a literacia conhecendo o alfabeto em Inglês; 

• Fazer exercícios de leitura (silenciosa/em voz alta) de palavras 
acompanhadas de imagens para assimilar combinações de sons e de 
letras mais frequentes; 

• Desenvolver a numeracia em língua inglesa, realizando atividades 
interdisciplinares com a Matemática. 25% 

Produção/Interação 
Escrita 

• Ordenar letras para escrever palavras e legendar imagens; 

• Ordenar palavras para escrever frases; 

• Preencher espaços em frases simples, com palavras dadas; copiar e 
escrever palavras aprendidas; escrever os numerais aprendidos. 

• Preencher um formulário (online ou em formato papel) muito simples 
com informação pessoal; responder a um email, chat ou mensagem de 
forma muito simples. 

Atitudes e Valores 

Manter uma 
atitude e um 
comportamento 
que permita o 
desenvolvimento 
das aprendizagens 
essenciais. 

Responsabilidade 

Organiza e apresenta diariamente o material necessário. 

Realiza os trabalhos propostos (incluindo os TPC). 

25% 

Autonomia 

Realiza e termina com cuidado os trabalhos, dentro do 

tempo proposto. 

Corrige com cuidado os trabalhos 

Participação 

Intervém e colabora nas atividades da aula. 

Coopera em atividades de pares. 

Comportamento 

Cumpre as regras estipuladas para a sala se aula. 

Concentra-se nas atividades da aula evitando distrações. 

 
As professoras: 
Susana Fonseca 

Mónica Neves 
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DISCIPLINA: Inglês  (3-º ano de escolaridade) 

Domínio Critérios de Avaliação Percentagem (%) 
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Compreensão Oral 25% 

Produção / Interação Oral 25% 

Compreensão / Produção / Interação Escrita 25% 

 Total 75% 
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Responsabilidade 5% 

Autonomia 5% 

Participação 5% 

Comportamento 10% 

 
Total 25% 
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