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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS – 5.º e 6º ANOS 
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Domínio Indicadores 
Instrumentos de 

avaliação 
Fator de 

ponderação 
 
Deveres e regras 

 
Participação/ cooperação 
 
 
 
Organização/ 
 Métodos de estudo/  
Progressão 
 
 
 
Compreensão/ 
Expressão em Língua 
Portuguesa/ 
Utilização das TIC 
 

Respeita o professor e os colegas; 
É assíduo e pontual; 
Traz o material necessário para as 
aulas;  
Contribui para um bom ambiente de 
trabalho na sala de aula (não perturba, 
respeita os colegas,…); 
Faz os trabalhos de casa; 
Estuda com regularidade (relendo as 
lições em casa); 
Passa todos os registos do quadro; 
Demonstra empenho na progressão dos 
seus resultados ao longo do ano: 
Compreende e exprime-se com 
correção em Língua Portuguesa, 
oralmente e/ou por escrito; 
Recorre às TIC para otimizar o seu 
desempenho. 

Listas de verificação 

 

 

Registos de 
observação 

30% 

 
 

 
Tomei conhecimento dos critérios de 
avaliação de Inglês  
 

Data: Data:     

O aluno n.º            da turma O encarregado de educação 

 
 

 

 

DOMÍNIO ÁREA ESPECÍFICA 

 
DESCRITORES DE 

DESEMPENHO 
PESO 

INSTRUTMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Capacidades / 
Conhecimentos 

 
(70%) 

Compreensão oral 

Compreende o que ouve, em discursos 
simples articulados de forma clara e 
pausada, ou o que vê em programas, 
produzidos para o seu nível, em meios 
áudio/audiovisuais. 

15% 

 
Observação direta;  
Fichas de trabalho; 
Fichas de avaliação; 
Produção de textos 
(livres ou orientados); 
Exposições orais; 
Leitura. 
 

Compreensão escrita 

Compreende textos breves e simples de 
natureza diversificada e elabora 
respostas correspondendo a 
necessidades específicas de 
comunicação, de acordo com o seu 
nível de ensino, em função do género de 
mensagem 

15% 

Expressão oral 

Produz, com correção, 
mensagens/textos variada(o)s, com 
entoação adequada. Participa 
oralmente, de forma oportuna e 
adequada, em conversas (simuladas ou 
autênticas) ou outras atividades em 
contexto de aula. Interage em situações 
familiares do dia-a-dia, previamente 
preparadas, correspondendo a 
necessidades específicas de 
comunicação. 

10% 

Expressão escrita 

Produz textos/mensagens/diálogos 
simples, de forma guiada, sobre tópicos 
estudados, correspondendo a 
necessidades específicas de 
comunicação. 

15% 

Léxico e Gramática 

Adquire e utiliza correta e 
adequadamente vocabulário e regras 
gramaticais. Reconhece o significado 
das palavras. Identifica a 
intencionalidade comunicativa de uma 
mensagem. Reconhece e utiliza funções 
da comunicação 

15% 


