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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2022/2023 

Disciplina- Inglês / 3ºCiclo 

 

COMPONENTES 

DAS 

COMPETÊNCIAS 

CRITÉRIOS 
 DE  

AVALIAÇÃO 

DOMÍNIOS / 
TEMAS 

(OPCIONAL) 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Muito Bom 
(90 – 100 / 18 – 20) 

Bom 
(70 – 89 / 14 – 17) 

Suficiente 
(50 – 69 / 10 – 13) 

Insuficiente 
(0 – 49 / 0 – 9) 

                  

Conhecimento 

Gramatical 
 

O aluno consegue, com muita 

facilidade, adquirir, sistematizar 

e aplicar estruturas gramaticais 

O aluno consegue com 

facilidade, adquirir, sistematizar 

e aplicar estruturas gramaticais 

O aluno consegue, com 

dificuldade, adquirir, 

sistematizar e aplicar estruturas 

gramaticais. 

 

O aluno não consegue adquirir, 

sistematizar e aplicar estruturas 

gramaticais. 

Lexical 
 

O aluno consegue, com muita 

facilidade, adquirir e aplicar 

vocabulário dentro das áreas 

temáticas. 

 

O aluno consegue, com 

facilidade, adquirir e aplicar 

vocabulário dentro das áreas 

temáticas. 

 

O aluno consegue, com 

dificuldade, adquirir e aplicar 

vocabulário dentro das áreas 

temáticas. 

 

O aluno não consegue adquirir e 

aplicar vocabulário dentro das 

áreas temáticas. 

Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O aluno consegue, com muita 

facilidade, conhecer 

personagens e obras célebres de 

países de expressão inglesa; 

Consegue, com muita 

facilidade, conhecer universos 

culturais diversificados;  

Consegue, com muita 

facilidade, identificar e 

comentar alguns fatores que 

dificultam a comunicação 

intercultural; 

Consegue, com muita 

facilidade, reconhecer 

personalidades do meio artístico, 

literário, científico e político;  

Consegue, com muita 

facilidade, comentar alguns 

 
O aluno consegue, com  

facilidade, conhecer 

personagens e obras célebres de 

países de expressão inglesa; 

 Consegue, com facilidade, 

conhecer universos culturais 

diversificados; 

Consegue, com facilidade,  

identificar e comentar alguns 

fatores que dificultam a 

comunicação intercultural; 

Consegue, com facilidade, 

reconhecer personalidades do 

meio artístico, literário, 

científico e político; comentar 

alguns fatores que dificultam a 

comunicação intercultural;  

Consegue, com facilidade, 

identificar organizações 

promotoras da mobilidade dos 

jovens; identificar e emitir 

 

O aluno consegue, com 

dificuldade, conhecer 

personagens e obras célebres de 

países de expressão inglesa; 

Consegue, com dificuldade, 

conhecer universos culturais 

diversificados; identificar e 

comentar alguns fatores que 

dificultam a comunicação 

intercultural; 

Consegue, com dificuldade, 

reconhecer personalidades do 

meio artístico, literário, 

científico e político; comentar 

alguns fatores que dificultam a 

comunicação intercultural;  

Consegue, com dificuldade, 

identificar organizações 

promotoras da mobilidade dos 

jovens; 

 
O aluno não consegue conhecer 

personagens e obras célebres de 

países de expressão inglesa; 

conhecer universos culturais 

diversificados; 

 Não consegue identificar e 

comentar alguns fatores que 

dificultam a comunicação 

intercultural; 

Não consegue reconhecer 

personalidades do meio artístico, 

literário, científico e político; 

comentar alguns fatores que 

dificultam a comunicação 

intercultural;  

Não consegue identificar 

organizações promotoras da 

mobilidade dos jovens; 

identificar e emitir opinião sobre 

transformações do modo de estar 

e viver. 
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fatores que dificultam a 

comunicação intercultural;  

Consegue, com muita 

facilidade, identificar 

organizações promotoras da 

mobilidade dos jovens;  

Consegue, com muita 

facilidade, identificar e emitir 

opinião sobre transformações do 

modo de estar e viver.  

opinião sobre transformações do 

modo de estar e viver.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Consegue, com dificuldade, 

identificar e emitir opinião sobre 

transformações do modo de estar 

e viver.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÃO 
Leitura 

 

O aluno consegue, com muita 

facilidade, ler textos, de alguma 

complexidade, escritos em 

linguagem clara e corrente; 

identificar os pontos principais 

em textos;  

Consegue, com muita 

facilidade, compreender textos 

factuais sobre assuntos de 

interesse pessoal ou cultural;  

Consegue, com muita 

facilidade, seguir o essencial em 

textos argumentativos breves 

sobre temas culturais e sociais; 

O aluno consegue, com 

facilidade, ler textos, de alguma 

complexidade, escritos em 

linguagem clara e corrente; 

Consegue, com facilidade, 

identificar os pontos principais 

em textos; compreender textos 

factuais sobre assuntos de 

interesse pessoal ou cultural;  

Consegue, com facilidade, 

seguir o essencial em textos 

argumentativos breves sobre 

temas culturais e sociais; 

O aluno consegue, com 

dificuldade, ler textos, de 

alguma complexidade, escritos 

em linguagem clara e corrente; 

 Consegue, com dificuldade, 

identificar os pontos principais 

em textos; compreender textos 

factuais sobre assuntos de 

interesse pessoal ou cultural;  

Consegue, com dificuldade, 

seguir o essencial em textos 

argumentativos breves sobre 

temas culturais e sociais; 

 Consegue, com dificuldade, ler 

textos de leitura extensiva de 

O aluno não consegue ler textos, 

de alguma complexidade, 

escritos em linguagem clara e 

corrente; 

 Não consegue identificar os 

pontos principais em textos; 

compreender textos factuais 

sobre assuntos de interesse 

pessoal ou cultural; 

Não consegue seguir o essencial 

em textos argumentativos breves 

sobre temas culturais e sociais; 

 Não consegue ler textos de 

leitura extensiva de natureza 

diversa;  
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 Consegue, com muita 

facilidade, ler textos de leitura 

extensiva de natureza diversa; 

utilizar dicionários 

diversificados.  

 

 Consegue, com facilidade, ler 

textos de leitura extensiva de 

natureza diversa;  

Consegue, com facilidade, 

utilizar dicionários 

diversificados.  

 
 

natureza diversa; utilizar 

dicionários diversificados.  

 
 

Não consegue utilizar 

dicionários diversificados.  

 

Escrita 
(IE/PE) 

 
 

O aluno consegue, com muita 

facilidade, produzir textos, 

utilizando vocabulário comum, 

mas diversificado; 

Consegue, com muita 

facilidade, recontar um 

acontecimento, descrevendo 

experiências, impressões, 

reações ou sentimentos;  

Consegue, com muita 

facilidade, escrever sobre os 

temas da atualidade estudados.  

 

O aluno consegue, com  

facilidade, produzir textos, 

utilizando vocabulário comum, 

mas diversificado;  

Consegue, com facilidade, 

recontar um acontecimento, 

descrevendo experiências, 

impressões, reações ou 

sentimentos; 

 Consegue, com facilidade, 

escrever sobre os temas da 

atualidade estudados.  

 

O aluno consegue, com  

dificuldade, produzir textos, 

utilizando vocabulário comum, 

mas diversificado;  

Consegue, com dificuldade, 

recontar um acontecimento, 

descrevendo experiências, 

impressões, reações ou 

sentimentos; 

 Consegue com dificuldade 

escrever sobre os temas da 

atualidade estudados. 

 

O aluno não consegue produzir 

textos, utilizando vocabulário 

comum, mas diversificado;  

Não consegue recontar um 

acontecimento, descrevendo 

experiências, impressões, 

reações ou sentimentos; 

não consegue escrever sobre os 

temas da atualidade estudados 

Oralidade 
(CO/IO/PO) 

 

O aluno consegue, com muita 

facilidade, responder com 

segurança e certeza a perguntas 

colocadas; 

Consegue, com muita 

facilidade, (re)produzir textos 

orais, previamente preparados, 

com pronúncia e entoação 

adequados;  

Consegue, com muita 

facilidade, fazer pequenas 

apresentações sobre temas do 

seu interesse; 

Consegue, com muita 

facilidade, produzir, de forma 

simples e linear, discursos de 

cunho pessoal.  

O aluno consegue, com  

facilidade, responder com 

segurança e certeza a perguntas 

colocadas; 

Consegue, com facilidade, 

r(e)produzir textos orais, 

previamente preparados, com 

pronúncia e entoação adequados; 

 Consegue, com facilidade, 

fazer pequenas apresentações 

sobre temas do seu interesse; 

Consegue, com facilidade, 

produzir, de forma simples e 

linear, discursos de cunho 

pessoal 

O aluno consegue, com 

dificuldade, responder com 

segurança e certeza a perguntas 

colocadas; 

Consegue, com dificuldade, 

(re)produzir textos orais, 

previamente preparados, com 

pronúncia e entoação adequados; 

 Consegue, com dificuldade, 

fazer pequenas apresentações 

sobre temas do seu interesse; 

Consegue, com dificuldade, 

produzir, de forma simples e 

linear, discursos de cunho 

pessoal 

O aluno não consegue responder 

com segurança e certeza a 

perguntas colocadas; 

Não consegue (re)produzir 

textos orais, previamente 

preparados, com pronúncia e 

entoação adequados; 

Não consegue fazer pequenas 

apresentações sobre temas do 

seu interesse;  

Não consegue produzir, de 

forma simples e linear, discursos 

de cunho pessoal. 
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RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 
 

Autorregulação/ 
autoavaliação 

 

O aluno consegue, com muita 

facilidade, discutir e selecionar 

objetivos de aprendizagem 

comuns e individuais e 

desenvolver uma atitude ativa e 

confiante relativamente à 

aprendizagem;  

É capaz de monitorizar/avaliar, 

com muita facilidade, 

progressos e dificuldades na 

língua inglesa, registando as suas 

aquisições e dificuldades 

linguísticas;  

É capaz de selecionar, com 

muita facilidade, com o apoio 

do professor, estratégias de 

aprendizagem eficazes para 

superar estas dificuldades e 

consolidar as aprendizagens. 

O aluno reconhece, com muita 

facilidade, diferentes estratégias 

de aprendizagem. 

É capaz de realizar, com muita 

facilidade, atividades simples de 

auto e heteroavaliação. 

O aluno consegue, com  

facilidade, discutir e selecionar 

objetivos de aprendizagem 

comuns e individuais e 

desenvolver uma atitude ativa e 

confiante relativamente à 

aprendizagem;  

É capaz, com facilidade, de 

monitorizar/avaliar progressos e 

dificuldades na língua inglesa, 

registando as suas aquisições e 

dificuldades linguísticas;  

É capaz, com facilidade, de 

selecionar, com o apoio do 

professor, estratégias de 

aprendizagem eficazes para 

superar estas dificuldades e 

consolidar as aprendizagens. 

O aluno reconhece, com 

facilidade, diferentes estratégias 

de aprendizagem. 

É capaz, com facilidade, de 

realizar atividades simples de 

auto e heteroavaliação. 

O aluno consegue, com  

dificuldade, discutir e selecionar 

objetivos de aprendizagem 

comuns e individuais e 

desenvolver uma atitude ativa e 

confiante relativamente à 

aprendizagem; 

 É capaz de monitorizar/avaliar 

progressos e dificuldades na 

língua inglesa, com dificuldade,  

registando as suas aquisições e 

dificuldades linguísticas;  

É capaz de selecionar, com 

dificuldade, com o apoio do 

professor, estratégias de 

aprendizagem eficazes para 

superar estas dificuldades e 

consolidar as aprendizagens; 

O aluno reconhece com 

dificuldade, diferentes 

estratégias de aprendizagem; 

É capaz de realizar com 

dificuldade, atividades simples 

de auto e heteroavaliação. 

O aluno não consegue  discutir e 

selecionar objetivos de 

aprendizagem comuns e 

individuais e não consegue 

desenvolver uma atitude ativa e 

confiante relativamente à 

aprendizagem;  

Não é capaz de 

monitorizar/avaliar progressos e 

dificuldades na língua inglesa, 

não registando as suas aquisições 

e dificuldades linguísticas;  

Não é capaz de selecionar, com 

o apoio do professor, estratégias 

de aprendizagem eficazes para 

superar estas dificuldades e 

consolidar as aprendizagens; 

O aluno não consegue 

reconhece diferentes estratégias 

de aprendizagem; 

Não é capaz de realizar 

atividades simples de auto e 

heteroavaliação. 

 
PENSAMENTO 

CRÍTICO 
 

Empatia 
 
 

O aluno consegue, com muita 

facilidade reconhecer e respeitar 

opiniões divergentes de modo a 

realizar novas aprendizagens e 

adquirir atitudes mais tolerantes, 

reconhecendo e respeitando 

opiniões divergentes de modo a 

realizar novas aprendizagens. 

O aluno consegue, com  

facilidade reconhecer e 

respeitar opiniões divergentes 

de modo a realizar novas 

aprendizagens e adquirir 

atitudes mais tolerantes, 

reconhecendo e respeitando 

opiniões divergentes de modo a 

realizar novas aprendizagens. 

O aluno consegue, com  

dificuldade, reconhecer e 

respeitar opiniões divergentes 

de modo a realizar novas 

aprendizagens e adquirir 

atitudes mais tolerantes, 

reconhecendo e respeitando 

opiniões divergentes de modo a 

realizar novas aprendizagens. 

O aluno não consegue 

reconhecer e não consegue 

respeitar opiniões de modo a 

realizar novas aprendizagens e 

adquirir atitudes mais 

tolerantes, nãp reconhecendo e 

não respeitando opiniões 
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divergentes de modo a realizar 

novas aprendizagens. 

PENSAMENTO 
CRIATIVO 

Recriação 

O aluno consegue, com muita 

facilidade, repetir e memorizar 

uma apresentação oral com 

confiança e criatividade; 

Consegue, com muita 

facilidade, pesquisar novas 

ideias e reinterpretar ideias 

existentes, de modo a criar 

produtos adequados à sua 

realidade cultural e quotidiana. 

O aluno consegue, com  

facilidade, repetir e memorizar 

uma apresentação oral com 

confiança e criatividade; 

 Consegue, com facilidade, 

pesquisar novas ideias e 

reinterpretar ideias existentes, 

de modo a criar produtos 

adequados à sua realidade 

cultural e quotidiana. 

O aluno consegue, com  

dificuldade, repetir e 

memorizar uma apresentação 

oral com confiança e 

criatividade; 

 Consegue, com dificuldade, 

pesquisar novas ideias e 

reinterpretar ideias existentes, 

de modo a criar produtos 

adequados à sua realidade 

cultural e quotidiana. 

O aluno não consegue repetir e 

memorizar uma apresentação 

oral com confiança e 

criatividade; 

 Não consegue pesquisar novas 

ideias e reinterpretar ideias 

existentes de modo a criar 

produtos adequados à sua 

realidade cultural e quotidiana. 

RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS 

Colaboração 
Respeito 

O aluno consegue, com muita 

facilidade, participar em 

atividades de pares e grupos, 

revelando capacidade para se 

colocar na posição do outro e 

participar em atividades de pares 

e grupos para atingir um objetivo 

a curto prazo. 

O aluno consegue, com  

facilidade, participar em 

atividades de pares e grupos, 

revelando capacidade para se 

colocar na posição do outro e 

participar em atividades de pares 

e grupos para atingir um objetivo 

a curto prazo. 

O aluno consegue, com  

dificuldade, participar em 

atividades de pares e grupos, 

revelando capacidade para se 

colocar na posição do outro e 

participar em atividades de pares 

e grupos para atingir um objetivo 

a curto prazo. 

O aluno não consegue participar 

em atividades de pares e grupos, 

revelando capacidade para se 

colocar na posição do outro e 

participar em atividades de pares 

e grupos para atingir um objetivo 

a curto prazo. 
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