
 

3.º CEB Departamento de Línguas Disciplina de Inglês  

Domínios  Áreas de 
competência 

Descritores de desempenho Instrumentos de Avaliação Peso % 

 

 
 

 
SABER 

[Conhecimentos] 
 
 
 

 
 

 
SABER FAZER 

[Capacidades] 
 

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. 

Na avaliação destes domínios, são consideradas, preferencialmente,  as seguintes 
 áreas de competências: A, B, C, D, H, I. 

 

Avaliação Formativa 
Observação direta das 
capacidades a nível da: 
 Compreensão oral  
 Expressão oral  
 Interação oral  
 Compreensão escrita  
 Expressão escrita 
 Interação escrita 
 Leitura / Pronúncia 
 Trabalho de pesquisa  

Observação direta 
 Participação nas atividades  
 Espírito de iniciativa   
 Espírito crítico  
 Capacidade de trabalho de 
pares / em grupo   
 Capacidade de se 
autoavaliar e de se  
autocorrigir 

 

 Compreende discursos diversificados e segue instruções / infomações apresentadas; 

 Identifica e compreende o tema e/ou o contexto sobre temas abordados; 

 Interage em situações do quotidiano e/ou em tópicos da atualidade; 

 Exprime-se com correção reconhecendo diferentes estratégias de comunicação; 

 Produz textos descrevendo situações da atualidade / quotidiano; 

 Reconhece, identifica e descreve realidades culturais de países de língua inglesa; 

 Comunica em contexto com confiança e criatividade (troca informações, exprime 

 situações hipotéticas, apresenta oralmente um trabalho, etc.); 

 Trabalha e colabora em pares e pequenos gupos partilhando tarefas e responsabilidades; 

 Utiliza a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto; 

 Pensa criticamente, relaciona conhecimentos e realiza auto e heteroavaliação. 

 

45% 
 

 

25% 

 

 70% 

 
 
 
 

SABER SER 
[Atitudes e 

Valores] 
 

Na avaliação deste domínio, são consideradas, preferencialmente,  as seguintes áreas de  
competências: E, F, G, J. 

  

Responsabilidade e Integridade  

 Cumpre as regras  

 Apresenta o material necessário e organizado 

 Realiza as tarefas 

Observação direta 
 
Registos de participação 

oral/ escrita 

10 

Cidadania e Participação  

 Coopera  nas atividades 

 Respeita os outros 

Registos de observação de 
atitudes/comportamentos 

10 

Empenho e Atitude crítica 

 É empenhado(a) 

 Tem espírito crítico 

 
Fichas de autoavaliação 

10 

 30% 


