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Critérios de Avaliação – Disciplina - Inglês /Ano – 6º 
      

DOMÍNIOS/ 
TEMAS 

 
CRITÉRIOS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS 

DO PASEO 

 
Compreensão 
Oral (25%) 

 

 

 

Compreensão 
Escrita (25%) 

 
 
 
Produção e 
interação oral 
(25%) 

 

 

 

 
Compreensão  

 

Aquisição 

 

Aplicação  

 

Correção 

Linguística  

 

Adequação  

 

Fluência  

 

Criatividade  

 

Participação  

 

Autonomia 

 

Responsabili-

dade 

 

 
Nível 5 
O aluno é capaz de… 
Compreender plenamente o contexto do discurso oral e escrito, a ideia principal e 
informações simples; 
Falar sobre os temas explorados e (re)contar uma pequena história; 
Participar numa conversa sobre os temas explorados, usando uma linguagem simples; 
Escrever pequenos textos, com correção linguística e recurso a tópicos ou imagens, 
utilizando expressões e frases simples; 
Pedir e dar informação, online ou em formato papel, de uma forma simples; 
Desenvolver a literacia, compreendendo textos de leitura extensiva com vocabulário 
familiar; 
Reconhecer realidades interculturais distintas. 

Teste(s) de 
compreensão oral  
 
 
Teste(s) de 
compreensão 
Escrita  
 
 
Leitura  
 
 
Apresentação 
oral (rubrica)  
 
 
Trabalho do 
Aluno em Sala de 
Aula (rubrica)  
 
 
Trabalho(s) de 
pares ou Role - 
playing  
 
Trabalho(s) de 
pesquisa (rubrica)  
 

 
 
 

Linguagens e 
textos  

 
 
Informação e 
comunicação  
 
 
Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo  
 
 
Relacionamento 
interpessoal  
 
 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
 
 
 

Nível 4 
 

Nível 3  
O aluno é capaz de… 
Compreender o contexto do discurso oral e escrito, a ideia principal e informações simples; 
Falar sobre os temas explorados e (re)contar uma pequena história, com orientação; 
Participar, com ajuda, numa conversa sobre os temas explorados, usando uma linguagem 
simples; 
Escrever pequenos textos, com apoio, alguma correção linguística e recurso a tópicos ou 
imagens, utilizando expressões e frases simples; 
Pedir e dar informação, sob orientação, online ou em formato papel, de uma forma simples; 
Desenvolver a literacia, compreendendo, com ajuda, textos de leitura extensiva com 
vocabulário familiar; 
Reconhecer algumas realidades interculturais distintas. 
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Produção e 
interação escrita 
(25%) 

 

 
 

 

Nível 2 
 

e/ou  
 
Exercício de 
Produção escrita 
(rubrica) 
 
  
 
 
 

 
 

Nível 1 
O aluno é capaz de… 
Compreender algumas informações simples de um discurso oral e escrito; 
Reproduzir uma pequena história, com orientação; 
Participar, com ajuda, numa conversa sobre informação pessoal, usando uma linguagem 
elementar; 
Escrever/ completar frases elementares, com orientação, e recurso a tópicos ou imagens; 
Pedir e dar informação, a partir de um modelo e sob orientação, de uma forma elementar; 
Desenvolver a literacia, compreendendo, com ajuda, imagens legendadas de textos de 
leitura extensiva; 
Reconhecer algumas realidades interculturais, de acordo com os seus interesses. 
 

 
  

 


