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Critérios de Avaliação – Inglês/7º ano
DOMÍNIOS/

TEMAS
PROCESSOS DE

RECOLHA DE
INFORMAÇÃO

ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS

DO PASEO

CRITÉRIOS
TRANSVERSAIS PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Compreensão
oral

25%

Compreensão

Escrita

25%

Produção/

Interação Oral

25%

Teste(s) de
compreensão
oral

Teste(s) de
compreensão
escrita

Apresentações
orais
(rubrica)

Trabalho do
Aluno em Sala
de Aula
(rubrica)

Linguagem e
textos

Informação e
Comunicação

Pensamento
crítico e criativo

Relacionamento
interpessoal

Conhecimento

Nível 5
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens
Essenciais (Atividades escolares e de lazer; situações quotidianas; serviços; planos para
o futuro; hábitos e rotinas; tipos de habitação; eventos escolares e festividades).
Aplica, sempre de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas
Aprendizagens Essenciais (AEs) para resolução de situações-problema.
Relaciona, sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.
Mobiliza e aplica, sempre com correção, todas as estruturas lexicais e gramaticais da
língua inglesa.
Realiza corretamente todas as tarefas.
Nível 4
Adquire, embora não de forma plena, todos os conhecimentos e conceitos previstos
nas AEs
(Atividades escolares e de lazer; situações quotidianas; serviços; planos para o futuro;
hábitos e rotinas; tipos de habitação; eventos escolares e festividades).
Aplica, quase sempre de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas

AEs para resolução de situações-problema.
Relaciona, quase sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um
modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.
Mobiliza e aplica, quase sempre com correção, todas as estruturas lexicais e
gramaticais da língua inglesa.
Realiza corretamente quase todas as tarefas.
Nível 3
Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas AEs (Atividades
escolares e de lazer; situações quotidianas; serviços; planos para o futuro; hábitos e
rotinas; tipos de habitação; eventos escolares e festividades).
Aplica, algumas vezes de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas
AEs para resolução de situações-problema.
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Produção/Interação
Escrita

25%

Trabalho(s) de
grupo/pares ou
role-playing
(rubrica)

Trabalho(s) de
pesquisa ou
Exercício de
produção
escrita
(rubrica)

Desenvolvimento
pessoal e

autonomia

Relaciona, algumas vezes de forma eficaz, conhecimentos e conceitos, de um modo
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.
Mobiliza e aplica, algumas vezes com correção, estruturas lexicais e gramaticais da
língua inglesa.
Realiza grande parte das tarefas, nem sempre com correção.
Nível 2
Adquire, com alguma dificuldade, os conhecimentos e conceitos previstos nas AEs
(Atividades escolares e de lazer; situações quotidianas; serviços; planos para o futuro;
hábitos e rotinas; tipos de habitação; eventos escolares e festividades).
Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais
para resolução de situações-problema.
Relaciona, com dificuldade, alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal
e vertical, revelando dificuldade para o fazer numa perspetiva interdisciplinar.
Mobiliza e aplica, com pouca correção, estruturas lexicais e gramaticais da língua
inglesa.
Realiza poucas tarefas com correção.
Nível 1
Adquire, com muita dificuldade, alguns conhecimentos e conceitos previstos nas AEs
(Atividades escolares e de lazer; situações quotidianas; serviços; planos para o futuro;
hábitos e rotinas; tipos de habitação; eventos escolares e festividades).
Raramente aplica os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens
Essenciais.
Não relaciona os conteúdos programáticos numa perspetiva horizontal e vertical.
Raramente mobiliza e aplica, com correção, estruturas lexicais e gramaticais da língua
inglesa.
Raramente realiza tarefas com correção.

Comunicação

Nível 5
Exprime-se, sempre de forma clara, quer oralmente, quer por escrito.
Compreende, sem dificuldade, textos narrativos sobre temas abordados no domínio
intercultural e/ou outros.
Interage de forma simples, com correção e de forma autónoma, completando
formulários, mensagens e textos curtos.
Produz enunciados orais, de forma simples, com correção, sobre os temas explorados.
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Produz, sem dificuldade e de forma autónoma, enunciados escritos sobre pessoas,
objetos e rotinas, bem como diálogos com encadeamento lógico.
Descreve, sem dificuldade, planos para o futuro.
Conhece, com pormenor, o seu meio e identidade, estabelecendo comparações entre
as suas vivências e as dos outros-
Reconhece, sem dificuldade, a diferença entre Grã-Bretanha e Reino Unido e identifica,
claramente e sem hesitações, a constituição do Reino Unido.
Planeia, organiza e apresenta, sem dificuldade, uma tarefa de pares ou um trabalho de
grupo.
Nível 4
Exprime-se, frequentemente de forma clara, quer oralmente, quer por escrito.
Compreende, com bastante facilidade, textos narrativos sobre temas abordados no
domínio intercultural e/ou outros.
Interage, quase sempre com correção e quase sempre de forma autónoma,
completando formulários, mensagens e textos curtos.
Produz enunciados orais, de forma simples, com correção, sobre os temas explorados.
Produz, quase sem dificuldade e de forma quase sempre autónoma, enunciados
escritos sobre pessoas, objetos e rotinas, bem como diálogos com encadeamento
lógico.
Descreve, com facilidade, planos para o futuro.
Conhece, com algum pormenor, o seu meio e identidade, estabelecendo comparações
entre as suas vivências e as dos outros.
Reconhece a diferença entre Grã-Bretanha e Reino Unido e identifica claramente a
constituição do Reino Unido.
Planeia, organiza e apresenta, com bastante facilidade, uma tarefa de pares ou um
trabalho de grupo.
Nível 3
Exprime-se, ocasionalmente de forma clara, quer oralmente, quer por escrito.
Compreende, com alguma facilidade, textos narrativos sobre temas abordados no
domínio intercultural e/ou outros.
Interage, por vezes com correção e por vezes de forma autónoma, completando
formulários, mensagens e textos curtos.
Produz enunciados orais, de forma simples, com alguma correção, sobre os temas
explorados.
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Produz, com relativa facilidade e alguma autonomia, enunciados escritos sobre
pessoas, objetos e rotinas, bem como diálogos com encadeamento lógico.
Descreve, com alguma facilidade, planos para o futuro.
Conhece o seu meio e identidade, estabelecendo comparações entre as suas vivências
e as dos outros.
Reconhece a diferença entre Grã-Bretanha e Reino Unido e identifica a constituição do
Reino Unido.
Planeia, organiza e apresenta, com facilidade, uma tarefa de pares ou um trabalho de
grupo.

Nível 2
Exprime-se, de forma pouco clara, quer oralmente, quer por escrito.
Compreende, com alguma dificuldade, textos narrativos sobre temas abordados no
domínio intercultural e/ou outros.
Interage, com dificuldade e com pouca autonomia, no completamento de formulários,
mensagens e textos curtos.
Produz com dificuldade enunciados orais sobre os temas explorados.
Produz, com dificuldade, enunciados escritos sobre pessoas, objetos e rotinas, bem
como diálogos com encadeamento lógico.
Descreve, com dificuldade, planos para o futuro.
Conhece o seu meio e identidade, nem sempre estabelecendo comparações entre as
suas vivências e as dos outros.
Revela algumas dificuldades em reconhecer a diferença entre Grã-Bretanha e Reino
Unido e em identificar a constituição do Reino Unido.
Revela dificuldades em planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um
trabalho de grupo.
Nível 1
Não se exprime de forma clara, nem oralmente, nem por escrito.
Compreende, com muita dificuldade, textos narrativos sobre temas abordados no
domínio intercultural e/ou outros.
Interage, com muita dificuldade e sem autonomia, no completamento de formulários,
mensagens e textos curtos.
Raramente produz enunciados orais sobre os temas explorados.
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Raramente produz enunciados escritos sobre pessoas, objetos e rotinas, bem como
diálogos com encadeamento lógico.
Revela muitas dificuldades em descrever planos para o futuro.
Conhece o seu meio e identidade, mas revela muitas dificuldades em estabelecer
comparações entre as suas vivências e as dos outros.
Não revela conhecimento sobre a diferença entre Grã-Bretanha e Reino Unido, nem
identifica a constituição do Reino Unido.
Não participa no planeamento, na organização ou na apresentação de uma tarefa de
pares ou um trabalho de grupo.

Participação

Nível 5
Participa em todas as tarefas, atividades de pares e grupos, com elevado empenho e
persistência, trocando ideias, informações e opiniões sobre pessoas, experiências e
acontecimentos, de modo a associar novas aprendizagens às anteriores.
Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
Manifesta elevado espírito de iniciativa, participando, sempre de forma pertinente e
construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar.
Participa ativamente em todas as tarefas de pares e/ou trabalhos de grupo.
Participa sempre em projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao
contexto e experiências reais e quotidianas do aluno.
Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando
um elevado espírito democrático.
Nível 4
Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência.
Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus
pares.
Manifesta espírito de iniciativa, participando, muitas vezes, de forma pertinente e
construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito escolar.
Participa em todas as atividades de par e grupo.
Participa quase sempre em projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se
apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno.
Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando
espírito democrático.
Nível 3
Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência.



6

Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos
de âmbito escolar.
Participa na maioria das atividades de par e grupo.
Participa ocasionalmente em projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se
apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno.
Negoceia algumas soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes,
espírito democrático.
Nível 2
Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência.
Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares.
Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação, quer nas tarefas da aula,
quer nos projetos de âmbito escolar.
Participa em algumas atividades de par e grupo.
Raramente participa em projetos e tarefas de grupo interdisciplinares.
Negoceia, ocasionalmente, soluções, e nem sempre respeita opiniões diferentes.
Nível 1
Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e persistência.
Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares.
Não manifesta espírito de iniciativa nem participa.
Não participa em projetos e tarefas de grupo interdisciplinares.
Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes.

Responsabilidade

Nível 5
Manifesta sempre cuidado com os seus materiais/caderno diário, preocupando-se com
a apresentação dos trabalhos.
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).
Age sempre eticamente, respeitando os outros.
Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura
dos guiões pré-definidos.
Nível 4
Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a
apresentação dos trabalhos.
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Cumpre, com falhas pontuais, os seus deveres de aluno (designadamente, a
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).
Age eticamente, respeitando os outros.
Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a
estrutura dos guiões pré-definidos.
Nível 3
Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos
trabalhos;
Cumpre, com algumas falhas, os seus deveres de aluno (designadamente, a
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).
Nem sempre age eticamente.
Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos.
Nível 2
Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação
com a apresentação dos trabalhos.
Revela dificuldades no cumprimento dos seus deveres de aluno (designadamente, a
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).
Age, por vezes, eticamente.
Raramente cumpre se os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando
a estrutura dos guiões pré-definidos.
Nível 1
Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação
dos trabalhos.
Não cumpre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade
e as regras de conduta da sala de aula).
Quase nunca age eticamente.
Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura
dos guiões pré-definidos.


