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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2022/2023 

INGLÊS – ENSINO PROFISSIONAL 

 

COMPON

ENTES DAS 

COMPETÊ

NCIAS 

CRITÉRIO

S 
 DE  

AVALIAÇ

ÃO 

DOMÍNIOS / TEMAS 
(OPCIONAL) 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Muito Bom 
 

20 -17,5 valores 

Bom 

17,4 – 13,5 valores 

Satisfatório 

13,4 – 9,5 valores 

 
Insatisfatório 

 
9,4 – 4,5 valores 

 

 
Insatisfatório 

 
4,4 – 0 valores 
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CONHECIM
ENTO 

Gramatical 
 
 

 O aluno consegue adquirir, 
sistematizar e aplicar 
estruturas gramaticais, com 
muita facilidade. 

O aluno consegue 
adquirir, sistematizar e 
aplicar estruturas 
gramaticais, com 
facilidade. 

O aluno consegue 
adquirir, sistematizar e 
aplicar estruturas 
gramaticais, com alguma 
facilidade. 

O aluno consegue, com 
alguma dificuldade 
adquirir, sistematizar e 
aplicar estruturas 
gramaticais. 

O aluno consegue, não 
consegue adquirir, 
sistematizar e aplicar 
estruturas gramaticais. 
 
 

Lexical 
 

O aluno consegue adquirir e 
aplicar vocabulário dentro das 
áreas temáticas, com muita 
facilidade. 

O aluno consegue 
adquirir e aplicar 
vocabulário dentro das 
áreas temáticas, com 
facilidade. 

O aluno consegue 
adquirir e aplicar 
vocabulário dentro das 
áreas temáticas, com 
alguma facilidade 

O aluno consegue, com 
alguma dificuldade 
adquirir e aplicar 
vocabulário dentro das 
áreas temáticas. 

O aluno consegue não 
consegue adquirir e 
aplicar vocabulário 
dentro das áreas 
temáticas. 

Intercultural 
 

O aluno consegue demonstrar 

abertura perante novas 

experiências e ideias face a 

outras sociedades e culturas, 

com muita facilidade; 

Manifestar interesse em 

conhecer as mesmas e sobre 

elas realizar aprendizagens, 

com muita facilidade;  

Relacionar a sua cultura de 

origem com outras culturas, 

O aluno consegue 

demonstrar abertura 

perante novas 

experiências e ideias face 

a outras sociedades e 

culturas, com 

facilidade;  
Manifestar interesse em 

conhecer as mesmas e 

sobre elas realizar 

aprendizagens, com 

facilidade;  

• O aluno consegue 
demonstrar abertura 
perante novas 
experiências e ideias face 
a outras sociedades e 

culturas, com alguma 
facilidade; 

• Manifestar interesse em 
conhecer as mesmas e 
sobre elas realizar 

aprendizagens, com 
alguma facilidade; 

• O aluno consegue, com 
alguma dificuldade 
demonstrar abertura 
perante novas 
experiências e ideias 
face a outras 
sociedades e culturas;  

• Manifestar, com 
alguma dificuldade 
interesse em conhecer 
as mesmas e sobre elas 
realizar aprendizagens;  

• O aluno consegue não 
consegue demonstrar 
abertura perante 
novas experiências e 
ideias face a outras 
sociedades e culturas;  

• Manifestar, não 
consegue interesse em 
conhecer as mesmas e 
sobre elas realizar 
aprendizagens;  

• Relacionar, não 
consegue a sua cultura 
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relativizando o seu ponto de 
vista e sistema de valores 

culturais. com muita facilidade;  
Desenvolver atitudes e valores 
cívicos e éticos favoráveis à 
compreensão e convivência 
multicultural com muita 
facilidade. 

Relacionar a sua cultura de 

origem com outras 

culturas, relativizando o 

seu ponto de vista e 

sistema de valores 

culturais, com 

facilidade;  
 Desenvolver atitudes e 

valores cívicos e éticos 

favoráveis à compreensão 

e convivência 

multicultural com 

facilidade. 

• Relacionar a sua cultura 
de origem com outras 
culturas, relativizando o 
seu ponto de vista e 
sistema de valores 

culturais; com alguma 
facilidade; 

Desenvolver atitudes e 

valores cívicos e éticos 

favoráveis à compreensão e 

convivência multicultural 

com alguma facilidade. 

• Relacionar, com 
alguma dificuldade a 
sua cultura de origem 
com outras culturas, 
relativizando o seu 
ponto de vista e 
sistema de valores 
culturais;  

Desenvolver, com 

alguma dificuldade 

atitudes e valores cívicos e 

éticos favoráveis à 

compreensão e 

convivência multicultural. 

de origem com outras 
culturas, relativizando 
o seu ponto de vista e 
sistema de valores 
culturais;  

Desenvolver,não 

consegue atitudes e 

valores cívicos e éticos 

favoráveis à compreensão 

e convivência 

multicultural. 

COMUNICA
ÇÃO 

Leitura 
 
 

O aluno consegue ler, 
compreender e identificar 
diversos tipos de texto; 
descodificar palavras-chave, 
ideias presentes no texto, marcas 
do texto oral e escrito interpretar 
informação explícita e implícita 
em diversos tipos de texto, pontos 
de vista e intenções do(a) 
autor(a), com muita facilidade. 

O aluno consegue ler, 
compreender e identificar 
diversos tipos de texto; 
descodificar palavras-
chave, ideias presentes no 
texto, marcas do texto 
oral e escrito interpretar 
informação explícita e 
implícita em diversos 
tipos de texto, pontos de 
vista e intenções do(a) 
autor(a), com facilidade 

O aluno consegue ler, 
compreender e identificar 
diversos tipos de texto; 
descodificar palavras-chave, 
ideias presentes no texto, 
marcas do texto oral e 
escrito interpretar 
informação explícita e 
implícita em diversos tipos 
de texto, pontos de vista e 
intenções do(a) autor(a), 
com alguma facilidade. 

O aluno consegue com 
alguma dificuldade ler, 
compreender e identificar 
diversos tipos de texto; 
descodificar palavras-
chave, ideias presentes no 
texto, marcas do texto 
oral e escrito interpretar 
informação explícita e 
implícita em diversos 
tipos de texto, pontos de 
vista e intenções do(a) 
autor(a). 

O aluno consegue não 
consegue ler, 
compreender e identificar 
diversos tipos de texto; 
descodificar palavras-
chave, ideias presentes no 
texto, marcas do texto 
oral e escrito interpretar 
informação explícita e 
implícita em diversos 
tipos de texto, pontos de 
vista e intenções do(a) 
autor(a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrita (IE/PE) 

Interação escrita  
 

O aluno é capaz de compreender 

mensagens, cartas pessoais e 

formulários e elaborar respostas 

adequadas, com muita facilidade; 

Responder a um questionário, 

email, chat e carta, de modo 

estruturado, atendendo à sua 

função e destinatário, dentro das 

áreas temáticas, integrando a sua 

experiência e mobilizando 

conhecimentos adquiridos em 

Interação escrita  
 

O aluno é capaz de 

compreender mensagens, 

cartas pessoais e 

formulários e elaborar 

respostas adequadas, com 

facilidade; 

Responder a um 

questionário, email, chat e 

carta, de modo 

estruturado, atendendo à 

sua função e destinatário, 

dentro das áreas temáticas, 

Interação escrita  
 

O aluno é capaz de 

compreender mensagens, 

cartas pessoais e formulários 

e elaborar respostas 

adequadas, com alguma 

facilidade;  

Responder a um 

questionário, email, chat e 

carta, de modo estruturado, 

atendendo à sua função e 

destinatário, dentro das 

áreas temáticas, integrando a 

Interação escrita  
 

O aluno é capaz de, com 

alguma dificuldade 

compreender mensagens, 

cartas pessoais e 

formulários e elaborar 

respostas adequadas;  

Responder, com alguma 

dificuldade a um 

questionário, email, chat e 

carta, de modo 

estruturado, atendendo à 

sua função e destinatário, 

Interação escrita  
 

O aluno não consegue, 

compreender mensagens, 

cartas pessoais e 

formulários e elaborar 

respostas adequadas;  

Não consegue responder,   

a um questionário, email, 

chat e carta, de modo 

estruturado, atendendo à 

sua função e destinatário, 

dentro das áreas temáticas, 

integrando a sua 
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outras disciplinas, com muita 

facilidade; 

 

 

 

 

 

 

Produção escrita 
 

O aluno consegue, com muita 

facilidade, planificar e produzir, 

de forma articulada, enunciados 

para descrever, narrar e expor 

informações e pontos de vista;  

Elaborar textos claros e variados, 

com muita facilidade, de modo 

estruturado, atendendo à sua 

função e destinatário. 

integrando a sua 

experiência e mobilizando 

conhecimentos adquiridos 

em outras disciplinas, 

com facilidade; 

 

 

Produção escrita 
 

O aluno consegue, com 

facilidade, planificar e 

produzir, de forma 

articulada, enunciados 

para descrever, narrar e 

expor informações e 

pontos de vista;  

Elaborar textos claros e 

variados, com facilidade, 

planificar e produzir, de 

modo estruturado, 

atendendo à sua função e 

destinatário. 

sua experiência e 

mobilizando conhecimentos 

adquiridos em outras 

disciplinas, com alguma 

facilidade; 

 

 

 

Produção escrita 
 

O aluno consegue, com 

alguma facilidade, 

planificar e produzir, de 

forma articulada, 

enunciados para descrever, 

narrar e expor informações e 

pontos de vista;  

Elaborar textos claros e 

variados, com alguma 

facilidade, de modo 

estruturado, atendendo à sua 

função e destinatário. 

dentro das áreas temáticas, 

integrando a sua 

experiência e mobilizando 

conhecimentos adquiridos 

em outras disciplinas. 

 

 

 

Produção escrita 
 

O aluno consegue, com 

alguma dificuldade 

planificar e produzir, de 

forma articulada, 

enunciados para 

descrever, narrar e expor 

informações e pontos de 

vista;  

Elaborar textos claros e 

variados, , com alguma 

dificuldade  de modo 

estruturado, atendendo à 

sua função e destinatário. 

experiência e mobilizando 

conhecimentos adquiridos 

em outras disciplinas. 

 

 

 

 

 

Produção escrita 
 

O aluno  não consegue 

planificar e produzir, de 

forma articulada, 

enunciados para 

descrever, narrar e expor 

informações e pontos de 

vista;  

Elaborar textos claros e 

variados,  não consegue 

de modo estruturado, 

atendendo à sua função e 

destinatário. 

Oralidade 
(CO/IO/ 

• Compreensão oral  

•  
O aluno consegue, com muita 

facilidade, compreender vários 

tipos de discurso e seguir linhas de 

argumentação dentro das áreas 

temáticas apresentadas, 

integrando a sua experiência e 

mobilizando conhecimentos 

adquiridos em outras disciplinas. 
 

 

• Compreensão oral  

•  
O aluno consegue, com 

facilidade, compreender 

vários tipos de discurso e 

seguir linhas de 

argumentação dentro das 

áreas temáticas 

apresentadas, integrando a 

sua experiência e 

mobilizando 

• Compreensão oral  

•  
O aluno consegue, com 

alguma facilidade, 

compreender vários tipos de 

discurso e seguir linhas de 

argumentação dentro das 

áreas temáticas 

apresentadas, integrando a 

sua experiência e 

mobilizando conhecimentos 

• Compreensão oral  

•  
O aluno consegue, com 

alguma dificuldade 

compreender vários tipos 

de discurso e seguir linhas 

de argumentação dentro 

das áreas temáticas 

apresentadas, integrando a 

sua experiência e 

mobilizando 

• Compreensão oral  

•  
O aluno não consegue, 

compreender vários tipos 

de discurso e seguir linhas 

de argumentação dentro 

das áreas temáticas 

apresentadas, integrando a 

sua experiência e 

mobilizando 

conhecimentos adquiridos 

em outras disciplinas. 
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Interação oral  

 

O aluno é capaz, com muita 

facilidade, de interagir com 

eficácia, participando em 

discussões, defendendo pontos de 

vista, pedindo clarificação, 

reformulação e/ou repetição;  

Usar formas alternativas de 

expressão e compreensão, com 

muita facilidade, recorrendo à 

reformulação do enunciado para o 

tornar mais compreensível. 

 

 

 

 

 

 

Produção oral  

 

O aluno é capaz de exprimir-se de 

forma clara sobre as áreas 

temáticas apresentadas, com 

muita facilidade; 

 Produzir enunciados para 

descrever, narrar e expor 

informações e pontos de vista, 

com muita facilidade. 

conhecimentos adquiridos 

em outras disciplinas. 
 

 

 

Interação oral  

 

O aluno, com facilidade,  

é capaz de interagir com 

eficácia, participando em 

discussões, defendendo 

pontos de vista, pedindo 

clarificação, reformulação 

e/ou repetição;  

Usar formas alternativas 

de expressão e 

compreensão, recorrendo 

à reformulação do 

enunciado para o tornar 

mais compreensível, com 

facilidade. 

 

 

Produção oral  

 

O aluno é capaz de 

exprimir-se de forma clara 

sobre as áreas temáticas 

apresentadas, com 

facilidade;  

Produzir enunciados para 

descrever, narrar e expor 

informações e pontos de 

vista, com facilidade. 

adquiridos em outras 

disciplinas. 

 
 

Interação oral  

 

O aluno, com alguma 

facilidade é capaz de 

interagir com eficácia, 

participando em discussões, 

defendendo pontos de vista, 

pedindo clarificação, 

reformulação e/ou repetição;  

Usar formas alternativas de 

expressão e compreensão, 

recorrendo à reformulação 

do enunciado para o tornar 

mais compreensível, com 

alguma facilidade 

 

 

 

Produção oral  

 

O aluno é capaz de exprimir-

se de forma clara sobre as 

áreas temáticas 

apresentadas, com alguma 

facilidade; 

Produzir enunciados para 

descrever, narrar e expor 

informações e pontos de 

vista, com alguma 

facilidade. 

conhecimentos adquiridos 

em outras disciplinas. 
 

 

Interação oral  

 

O aluno, com alguma 

dificuldade é capaz de 

interagir com eficácia, 

participando em 

discussões, defendendo 

pontos de vista, pedindo 

clarificação, reformulação 

e/ou repetição;  

Usar formas alternativas 

de expressão e 

compreensão, com 

alguma dificuldade 

recorrendo à reformulação 

do enunciado para o tornar 

mais compreensível.  

 

 

Produção oral  

 

O aluno é capaz, com 

alguma dificuldade de 

exprimir-se de forma clara 

sobre as áreas temáticas 

apresentadas;  

Produzir, com alguma 

dificuldade  enunciados 

para descrever, narrar e 

expor informações e 

pontos de vista. 

 

 

 

 

Interação oral  

 

O aluno não consegue, é 

capaz de interagir com 

eficácia, participando em 

discussões, defendendo 

pontos de vista, pedindo 

clarificação, reformulação 

e/ou repetição;  

Usar formas alternativas 

de expressão e 

compreensão não 

consegue recorrendo à 

reformulação do 

enunciado para o tornar 

mais compreensível.  

 

 

 

Produção oral  

 

O aluno não consegue de 

exprimir-se de forma clara 

sobre as áreas temáticas 

apresentadas;  

 Não consegue produzir 

enunciados para 

descrever, narrar e expor 

informações e pontos de 

vista. 

 
RESOLUÇ

ÃO DE 
PROBLEM

AS 

Autorregulação 
autoavaliação 

 

O aluno consegue, com muita 

facilidade, discutir e selecionar 

objetivos de aprendizagem 

comuns e individuais e 

desenvolver uma atitude ativa e 

O aluno consegue, com 

facilidade, discutir e 

selecionar objetivos de 

aprendizagem comuns e 

individuais e desenvolver 

O aluno consegue, com 

alguma facilidade, discutir 

e selecionar objetivos de 

aprendizagem comuns e 

individuais e desenvolver 

O aluno consegue, com 

alguma dificuldade/ não 

consegue, discutir e 

selecionar objetivos de 

aprendizagem comuns e 

O aluno não consegue, 

discutir e selecionar 

objetivos de aprendizagem 

comuns e individuais e 

desenvolver uma atitude 
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 confiante relativamente à 

aprendizagem;  

É capaz, com muita facilidade, de 

monitorizar/avaliar progressos e 

dificuldades na língua inglesa, 

registando as suas aquisições e 

dificuldades linguísticas;  

É capaz, com muita facilidade, de 

selecionar, 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, com muita facilidade, 

de realizar atividades simples de 

auto e heteroavaliação 

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. 

uma atitude ativa e confiante 

relativamente à 

aprendizagem;  

É capaz, com alguma 

facilidade, de 

monitorizar/avaliar 

progressos e dificuldades na 

língua inglesa, registando as 

suas aquisições e 

dificuldades linguísticas;  

É capaz com alguma 

facilidade, selecionar, com 

o apoio do professor, 

estratégias de aprendizagem 

eficazes para superar estas 

dificuldades e consolidar as 

aprendizagens. 

O aluno reconhece, com 

alguma facilidade, 

diferentes estratégias de 

aprendizagem. 

É capaz de realizar 

atividades simples de auto e 

heteroavaliação, com 

alguma facilidade. 

individuais e desenvolver 

uma atitude ativa e 

confiante relativamente à 

aprendizagem;  

É capaz de com alguma 

dificuldade/ não 

consegue, 

monitorizar/avaliar 

progressos e dificuldades 

na língua inglesa, 

registando as suas 

aquisições e dificuldades 

linguísticas;  

É capaz de com alguma 

dificuldade selecionar, 

com o apoio do professor, 

estratégias de 

aprendizagem eficazes 

para superar estas 

dificuldades e consolidar 

as aprendizagens. 

O aluno reconhece com 

alguma dificuldade 

diferentes estratégias de 

aprendizagem. 

É capaz de com alguma 

dificuldade realizar 

atividades simples de auto 

e heteroavaliação 

ativa e confiante 

relativamente à 

aprendizagem;  

Não consegue, 

monitorizar/avaliar 

progressos e dificuldades 

na língua inglesa, 

registando as suas 

aquisições e dificuldades 

linguísticas;  

não consegue, selecionar, 

com o apoio do professor, 

estratégias de 

aprendizagem eficazes 

para superar estas 

dificuldades e consolidar 

as aprendizagens. 

O aluno não consegue, 

diferentes estratégias de 

aprendizagem. 

não consegue, realizar 

atividades simples de auto 

e heteroavaliação 

 
PENSAME

NTO 
CRÍTICO 

 

Empatia 
 

O aluno consegue, com muita 
facilidade, adquirir atitudes mais 
tolerantes, reconhecendo e 
respeitando opiniões divergentes 
de modo a realizar novas 
aprendizagens 

O aluno consegue, com 

facilidade, adquirir 

atitudes mais tolerantes, 

reconhecendo e 

respeitando opiniões 

divergentes de modo a 

realizar novas 

aprendizagens 

O aluno consegue, com 

alguma facilidade, adquirir 

atitudes mais tolerantes, 

reconhecendo e 

respeitando opiniões 

divergentes de modo a 

realizar novas 

aprendizagens 

O aluno consegue, com 

alguma dificuldade 

adquirir atitudes mais 

tolerantes, 

reconhecendo e 

respeitando opiniões 

divergentes de modo a 

realizar novas 

aprendizagens 

O aluno  não consegue, 

adquirir atitudes mais 

tolerantes, 

reconhecendo e 

respeitando opiniões 

divergentes de modo a 

realizar novas 

aprendizagens 

PENSAME
NTO 

CRIATIVO 
Recriação 

O aluno consegue, com muita 

facilidade, repetir e memorizar 
O aluno consegue, com 

facilidade, repetir e 

memorizar uma 

O aluno consegue, com 

alguma facilidade, 

O aluno consegue, com 

alguma dificuldade, 

repetir e memorizar uma 

O aluno não consegue, 

repetir e memorizar uma 
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uma apresentação oral com 

confiança e criatividade.  

O aluno é capaz com muita 

facilidade, de pesquisar novas 

ideias e reinterpretar ideias 

existentes de modo a criar 

produtos adequados à sua 

realidade cultural e quotidiana. 

apresentação oral com 

confiança e criatividade. 

O aluno é capaz, com 

facilidade, de pesquisar 

novas ideias e 

reinterpretar ideias 

existentes de modo a criar 

produtos adequados à sua 

realidade cultural e 

quotidiana. 

repetir e memorizar uma 

apresentação oral com 

confiança e criatividade.  

O aluno é capaz de, com 

alguma facilidade, 

pesquisar novas ideias e 

reinterpretar ideias 

existentes de modo a criar 

produtos adequados à sua 

realidade cultural e 

quotidiana. 

apresentação oral com 

confiança e criatividade.  

O aluno é capaz de 

pesquisar novas ideias e 

reinterpretar ideias 

existentes com alguma 

dificuldade, de modo a 

criar produtos adequados 

à sua realidade cultural e 

quotidiana. 

apresentação oral com 

confiança e criatividade.  

O aluno não consegue  

pesquisar novas ideias e 

reinterpretar ideias 

existentes  , de modo a 

criar produtos adequados 

à sua realidade cultural e 

quotidiana. 

RELAÇÕE
S 

INTERPES
SOAIS 

Colaboração  
Respeito 

O aluno consegue, com muita 

facilidade, participar em 

atividades de pares e grupos, 

revelando capacidade para se 

colocar na posição do outro.  

O aluno consegue participar em 
atividades de pares e grupos com 
muita facilidade, 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.  

O aluno consegue 
participar com facilidade, 
em atividades de pares e 
grupos para atingir um 
objetivo a curto prazo. 

O aluno consegue, com 

alguma facilidade, 

 participar em atividades de 

pares e grupos, revelando 

capacidade para se colocar 

na posição do outro.  

O aluno consegue participar, 
com alguma facilidade, em 
atividades de pares e grupos 
para atingir um objetivo a 
curto prazo. 

O aluno consegue, com 

alguma dificuldade 

participar em atividades de 

pares e grupos, revelando 

capacidade para se colocar 

na posição do outro.  

O aluno consegue 

participar em atividades de 

pares e grupos com 

alguma dificuldade 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.  

O aluno não consegue 

participar em atividades 

de pares, para atingir um 

objetivo a curto prazo. 

 

 
1) Serão utilizados os instrumentos que melhor se adequem ao Perfil dos Alunos, tendo em conta as competências a desenvolver e o momento avaliativo. 
2) O professor informará os alunos sobre os instrumentos de avaliação escolhidos ficando esta informação registada no caderno do discente. 

3) As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento/ Projeto Interdisciplinar de Turma e outros trabalhos da turma são 
consideradas na avaliação da disciplina e os alunos serão informados previamente. 
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