AGRUPAMENTO DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE
ESCOLA BÁSICA BARBOSA DU BOCAGE
Critérios Específicos de Avaliação Presencial - 2021-2022

Departamento de Línguas - Línguas Estrangeiras: Inglês I e Francês II – 3.º ciclo
DOMÍNIOS / AE

INDICADORES / DESCRITORES

Compreensão oral

Identifica um número limitado de
palavras/frases simples.
Compreende um texto oral e responde às
perguntas sobre o áudio.
Lê com correção e entoação palavras, frases
e textos.
Interpreta textos escritos a nível do
particular e do geral.

Leitura
(produção)
Leitura
(compreensão
escrita)

A, B, D, G, H, J

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES

PASEO

Interculturalidade

Interage oralmente com o par no diálogo e
com os pares nos debates.
Exprime as suas ideias oralmente perante a
turma.

Interação /
produção escrita

Completa formulários.
Apresenta informação relevante, constrói
sequências de ideias com coerência e usa
mecanismos de coesão.
Realiza trabalhos com uso das TIC.
Conhece e aplica o vocabulário das unidades
temáticas.
Usa com correção estruturas gramaticais.

Desenvolvimento
pessoal, social e

E, F, G, H, J

ATITUDES

ambiental

Relação pessoal,
interpessoal e com
o património

Revela capacidade para ultrapassar
dificuldades.
Evidencia autonomia na realização de
tarefas.
Empenha-se na aprendizagem, realizando
tarefas e trabalhos de casa no prazo.
Traz os materiais escolares e mantem-nos
atualizados e apresentáveis.
Revela preocupação com o bem-estar, a
saúde e o ambiente.
É pontual.
Assume prontamente uma postura adequada
ao trabalho.
Estima os materiais e o equipamento
escolar.
Cumpre o Regulamento Interno.
Respeita professores, colegas e assistentes
operacionais.
É solidário e respeita o interesse comum.

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
Testes de avaliação por domínios
Feedback
Testes de compreensão do oral
Leitura em voz alta de um excerto
Testes / exercícios orais / escritos
de resposta curta, escolha
múltipla, correspondência

Reconhece elementos da sua cultura e da
cultura da língua estrangeira no meio
envolvente e nas práticas de comunicação
da vida diária.

Interação /
produção oral

Léxico e
gramática

%

70%

Traduções de pequenos textos
/segmentos textuais
Exercícios de interação oral:
diálogos e debates de prós e
contras
Apresentações orais com PPT ou
folha de apoio
Redação de pequenos textos sobre
temas do programa
Trabalhos de pesquisa /projetos
individuais, de par e grupo (PAA;
tema aglutinador, etc.)
Utilização das TIC

30%

Exercícios / testes de vocabulário
e transformação ou
completamento de frases
Incidentes críticos
Manual/ Caderno diário/
Portefólio
Observação direta / grelhas de
registo (participação, empenho,
correção, reformulação das
atividades letivas)
Fichas de autoavaliação

PASEO / Perfil dos Alunos
Áreas de Competência
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.

