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Critérios de Avaliação – INGLÊS - 11º ano 
      

DOMÍNIOS/ 
TEMAS 

 
CRITÉRIOS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊN-

CIAS  
DO PASEO 

 
Compreensão 

Oral (25%) 
 
 

 
 

Compreensão 
Escrita (25%) 

 
 
 
 

Produção / 
Interação 
Oral (25%) 

 
 
 
 

Produção / 
Interação 

Escrita (25%) 

 
 

 

 

Compreensão 

 

Aquisição 

 

Aplicação 

 

Correção 

 

Adequação 

 

Fluência 

 

Participação 

 

Autonomia 

 

Responsabilidade 

 

18-20  
- Compreende vários tipos de discurso e apresenta argumentos, em função dos diferentes temas, mobilizando conhecimentos adquiridos em 
outras disciplinas; 
- Lê, identifica e analisa diversos tipos de texto, apresentando e sustentando a sua própria perspetiva; 
- Interpreta informação explícita e implícita, bem como pontos de vista/intenções;  
- Exprime-se de forma clara e espontânea sobre as áreas temáticas apresentadas, revelando domínio das estruturas gramaticais e vocabulário 
variado;  
- Interage de forma apropriada, reformulando o enunciado para participar em discussões; 
- Planifica, escreve e reformula um texto de acordo com o tema, tipo, função e destinatário, mobilizando conhecimentos adquiridos; 
- Responde a um questionário, email, chat e carta, de modo estruturado, atendendo à sua função e destinatário; 
- Reconhece a diversidade cultural e reflete sobre as diferentes perspetivas, demonstrando tolerância e interesse por outras sociedades e 
culturas; 
- Utiliza fontes e suportes tecnológicos para pesquisar, compreender e partilhar informação;  
- Comunica online a uma escala local, nacional e internacional e contribui para projetos interdisciplinares; 
- Realiza todas as atividades de par e de grupo, selecionando estratégias adequadas à tarefa. 

Teste(s) de 
compreensão do 
oral 
 
 
Teste(s) de 
compreensão 
escrita 
 
 
Apresentações orais 
(rubrica) 
 
Trabalho do aluno 
em sala de aula 
(rubrica) 
 
Debate 
(rubrica) 

 
 
Trabalho de 
pesquisa (rubrica) 
 
E/OU 
 
Exercício de 
produção escrita 
(rubrica) 
 

 
Linguagem e 

textos 
 
 

Informação e 
Comunicação 

 
 

Pensamento 
crítico e criativo 

 
 

Relacionamento 
interpessoal 

 
 

Desenvolvi-
mento pessoal 
e autonomia 

 
 

14-17 

10-13 
- Compreende globalmente vários tipos de discurso e apresenta, de forma incompleta, argumentos, em função dos diferentes temas, 
mobilizando, conhecimentos adquiridos em outras disciplinas; 
- Lê, identifica e analisa, com incorreções, diversos tipos de texto, apresentando e sustentando, de forma satisfatória, a sua própria perspetiva; 
- Interpreta, com falhas, informação explícita e implícita, bem como pontos de vista/intenções;  
- Exprime-se de forma globalmente coerente sobre as áreas temáticas apresentadas, revelando domínio aceitável das estruturas gramaticais 
e do vocabulário;  
- Interage de forma apropriada, embora com algumas falhas, reformulando, com incorreções, o enunciado para participar em discussões; 
- Planifica, escreve e reformula satisfatoriamente um texto de acordo com o tema, tipo, função e destinatário, mobilizando de forma aceitável 
conhecimentos adquiridos; 
- Responde de forma globalmente adequada a um questionário, email, chat e carta, atendendo à sua função e destinatário; 
- Reconhece a diversidade cultural e reflete com alguma consistência sobre as diferentes perspetivas, demonstrando globalmente tolerância 
e interesse por outras sociedades e culturas; 
- Utiliza, de forma satisfatória, fontes e suportes tecnológicos para pesquisar, compreender e partilhar informação;  
- Comunica online, de forma pertinente embora com algumas falhas, a uma escala local, nacional e internacional e contribui satisfatoriamente 
para projetos interdisciplinares; 
- Realiza a maioria das atividades de par e de grupo, selecionando estratégias adequadas à tarefa. 
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8-9  
 
 

1-7 
- Compreende, com falhas, tipos de discurso e apresenta, com dificuldades, argumentos, em função dos diferentes temas; 
- Lê, identifica e analisa, de forma superficial, tipos de texto, apresentando, com muitas imprecisões, a sua própria perspetiva; 
- Interpreta de forma incompleta informação explícita, bem como pontos de vista/intenções;  
- Produz um discurso inconsistente, com informação ambígua ou confusa, revelando domínio insuficiente das estruturas gramaticais e do 
vocabulário;  
- Interage com dificuldade reformulando de forma pouco clara o enunciado; 
- Planifica, escreve e reformula um texto de acordo com o tema, tipo, função e destinatário, mobilizando um leque limitado de conhecimentos 
adquiridos; 
- Responde, com incorreções, a um questionário, email, chat e carta, atendendo à sua função e destinatário; 
- Reconhece a diversidade cultural e reflete de forma superficial sobre as diferentes perspetivas; 
- Utiliza, com dificuldade, fontes e suportes tecnológicos para pesquisar, compreender e partilhar informação;  
- Comunica online a uma escala local e nacional de forma pouco pertinente e incompleta e contribui de forma insuficiente para projetos 
interdisciplinares; 
- Realiza com fraco empenho atividades de par e de grupo, selecionando de forma incorreta estratégias para resolver a tarefa. 

  
 


