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ÁREAS DE COMPETÊNCIA INDICADORES 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 
(%) 

Atitudes 

Relacionamento interpessoal 

Cumpre as regras de funcionamento da escola de acordo 
com o Regulamento Interno; 

 

25%  

Adequa comportamentos em diferentes contextos;  
Observação direta;  
 
Fichas de registo de 

atitudes.  
 

Trabalha em equipa;  

Interage com tolerância.   

Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Estabelece relações entre conhecimento e 
comportamento; 
Consolida e aprofunda as competências adquiridas; 
Identifica a necessidade de aquisição de novas 
competências; 
Participa e/ou propõe atividades com sentido de 
responsabilidade. 

Conhecimentos 
 e 

 capacidades 

 

 Utilização da língua inglesa como 
meio de interação social e cultural  

 

Eficácia na comunicação oral:  

 

Compreensão oral  

 

Produção / interação oral  

 

• Conhece aspetos culturais de países de expressão 
inglesa 

• Identifica tipos de texto diversificados 

• Identifica a ideia global de um texto. 

• Associa ideias ao assunto do texto a partir de títulos, 
palavras-chave. 

• Reconhece e seleciona palavras-chave/frases em 
contextos familiares. 

• Identifica elementos de ligação de frases. 

• Identifica itens lexicais com as suas representações 
visuais. Segue instruções para execução de tarefas. 

• Utiliza conhecimentos prévios para completar 
informação. 

• Pede esclarecimentos ou confirmação sobre o 
conteúdo do discurso. 

• Reconhece o ritmo e a entoação como sinais 
reveladores da atitude do falante. 

• Identifica e reproduz sons na língua inglesa. 

• Usa convenções de rotina na sala de aula: 
cumprimentos, pedidos de ajuda, de intervenção, de 

 

 

Participação oral  

(qualidade e 
quantidade)  

Exercícios de 
verificação de 
compreensão oral  

Leitura em voz alta  

 

 

75% 
 
 

15 % 
 
 

10%  
 
 

5%  
 
 

5%  
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Leitura  

 

 

 

Eficácia de comunicação escrita  

 

 

 

Funcionamento da língua  

Léxico  

Gramática  

 

 

 

 

 

 

Utilização das TIC  

 

esclarecimento. 

• Concorda/Discorda. 

• Narra acontecimentos. 

• Descreve pessoas, objetos, situações. 

• Ouve/lê textos diversificados, incluindo os dos colegas 
e professor 

• Lê com fluência. 
 

• Identifica diferentes tipos de texto. 

• Reconhece o assunto de um texto. 

• Identifica a ideia principal de um texto. 

• Identifica os elementos principais de um texto: 

• Personagens, tempo ações. 

• Interpreta um texto para resolver uma situação. 

• Reconhece o significado de palavras e frases isoladas. 

• Copia frase e pequenos textos. 

• Usa o texto como suporte para a elaboração de um 
texto paralelo. 

• Reescreve frases ordenando os seus elementos. 

• Escreve frases curtas com recurso a material de apoio. 
Cria histórias a partir de sequências de imagens. 

• Produz diferentes tipos de enunciado: descritivos, 
narrativos... 

• Completa uma história. 

• Observa as convenções da escrita – pontuação e 
ortografia. 

• Reconhece diferentes tipos de frase. 

• Reconhece “Wh- questions”. 

• Identifica a estrutura da frase simples. 

• Identifica a estrutura da frase complexa: coordenação 
e subordinação. Identifica formas contraídas e casos 
em que não podem ser usadas. Reconhece formas 
ortográficas na formação de palavras: consoante 
dupla, queda de –e final, adição de –e e terminação 
em – y. 

• Utiliza as TIC para pesquisa e realização de trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

Fichas de Avaliação  

Testes de 
Vocabulário/ Testes 
de Gramática  

Trabalhos Escritos  
 

 
 
 
 
 

55% 
 
 
 
 
 
 

40% 
 
  

10% 
 
  

5%  
 

 


