DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO
Ano letivo 2017/18
Ensino Básico: 2º ciclo – 6º ano
Critérios de avaliação da disciplina de INGLÊS

Capacidades/Conheciment
os
(80%)

1.Critérios de Avaliação
Domínio

Indicadores
Compreensão/Produção Escrita
Compreensão do oral

Observação direta

Compreensão

Produção / interação oral
Leitura

Instrumentos de Avaliação
Testes de avaliação global

1,2

%
45

Outras formas de produção
escrita

5

Compreensão do que ouve e lê.

10

Intencionalidade e adequação
comunicativa

10

Leitura que respeite:
a) pontuação; b) o ritmo;
c) a dicção e d) a entoação

15

¹Avaliam-se os domínios compreensão do oral, leitura, escrita e gramática.
A possibilidade de um dos testes globais por período ser aplicado de forma faseada.

Domínio

Instrumentos
de Avaliação

Indicadores
Respeitar-se a si e aos outros.
Responsabilidade e
Agir eticamente, consciente da obrigação de
integridade
responder pelas próprias ações.
Ponderar ações em função do bem comum.
Excelência e
exigência

4%

Aspirar ao trabalho bem feito.
Ser perseverante.

Grelhas de
4% observação

Ser sensível e solidário.

(20%)

Atitudes/Valores

2

Querer aprender mais.
Curiosidade,
Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e
reflexão e inovação
criativo.
Procurar novas soluções e aplica-las.
Cidadania e
participação

4%
Registos de
observação na
sala de aula

Respeitar a diversidade humana e cultural.
Respeitar e proteger o meio ambiente.

4%

Ser interventivo e empreendedor.

Liberdade

Manifestar a autonomia pessoal centrada nos
direitos humanos, na democracia, na
4%
cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na
livre escolha e no bem comum.
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2. Terminologia a utilizar nos instrumentos de avaliação:
QUALITATIVA

QUANTITATIVA/PERCENTUAL
[0 a 19%]

Insuficiente

[20% a 49%]

Suficiente

[50% a 69%]

Bom

[70% a 89%]

Muito Bom

[90% a 100%]

Fórmulas a aplicar nos 2º e 3º períodos:
2º p.: CF%1º período+2x CF%2º período
3

3. Material mínimo indispensável
para a sala de aula:
Manual, caderno de atividades,
caderno diário/dossiê, caderneta
escolar, estojo com: esferográfica azul
ou preta, vermelha e verde, borracha,
lápis e afia lápis.

3º p.: CF%1º período+2x CF%2º período +2x CF%3º período
3

CF – Classificações obtidas nos vários instrumentos de avaliação ao longo do período.

O/A Enc. de Educação: ……………………………..

AENELAS_Critérios de avaliação de Inglês_ 2º CEB_6º ano_ 2017_18

……… / …… / ……...

2

