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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE INGLÊS 
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto 

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO                                                                                                                                                                                                     9.º ANO | 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

DOMÍNIOS DE 
AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

PESO 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO1 
NÍVEL 5 

Muito Bom 
90% - 100% 

NÍVEL 4 
Bom 

70%-89% 

NÍVEL 3 
Suficiente 

50%-69% 

NÍVEL 2 
Insuficiente 

20%-49% 

NÍVEL 1 
Insuficiente 

0%-19% 
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Competência 
Comunicativa 
(componente 
oral) 

Desempenho MUITO BOM nos conhecimentos e capacidades: 
Compreensão oral  
Compreender, com facilidade, discursos produzidos de forma 
clara; seguir conversas do dia a dia; acompanhar uma 
apresentação breve sobre temas estudados; compreender o 
essencial de programas em modo áudio/audiovisual sobre 
temas atuais ou de interesse cultural; seguir orientações 
detalhadas, mensagens e informações diversas.  
Interação oral  
Interagir, com correção, sobre assuntos conhecidos, podendo 
pedir ajuda e reformular o discurso; combinar com o 
interlocutor, via telemóvel, atividades do dia a dia; interagir em 
diálogos, com correção, sobre tópicos da atualidade; trocar 

Desempenho 
BOM nos 

conhecimentos 
e capacidades 
previstos para 
este domínio 

Desempenho 
SUFICIENTE nos 
conhecimentos, 
capacidades e 

atitudes previsto 
para este 
domínio. 

 

Desempenho 
INSUFICIENTE nos 
conhecimentos, 
capacidades e 

atitudes previsto 
para este 
domínio. 

 

Desempenho 
MUITO 

INSUFICIENTE 
nos 

conhecimentos, 
capacidades e 

atitudes 
previsto para 
este domínio. 

 

30% 

 
Teste 

 

 

Produção/Interação 

oral 

 
1 1 Cada instrumento de avaliação pode avaliar um ou vários domínios. A lista de instrumentos de avaliação apresentada é apenas u ma sugestão tendo o/a professor/a a autonomia para fazer as opções pedagógicas mais adequadas 

às necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos alunos assim como as aprendizagens essenciais avaliadas. 

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e capacidades Atitudes e valores 

Desenvolvimento das aprendizagens 

Peso  Peso 

80% 
Responsabilidade e cidadania 10% 

Autonomia 10% 
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ideias, informações e opiniões sobre pessoas, experiências e 
acontecimentos. 
Produção oral  
Reproduzir textos orais, previamente preparados, com 
pronúncia e entoação adequados; fazer pequenas 
apresentações sobre temas do seu interesse; produzir, de 
forma simples e linear, discursos de cunho pessoal. 

 

Trabalho de projeto 

 

Produtos de trabalhos 

de grupo e/ou 

individuais  

 

Questionário oral  

 

Desempenho 

comunicativo 

 

Fichas de trabalho 

individuais  

 

Registo de observação 

em contexto de sala de 

aula 

Competência 
Comunicativa 
(componente 
escrita) 

Desempenho MUITO BOM nos conhecimentos e capacidades: 
Compreensão escrita  
Ler textos, de alguma complexidade, escritos em linguagem 
clara e corrente; identificar os pontos principais em textos 
jornalísticos; compreender textos factuais sobre assuntos de 
interesse pessoal ou cultural; seguir o essencial em textos 
argumentativos breves sobre temas culturais e sociais; ler 
textos de leitura extensiva de natureza diversa; utilizar 
dicionários diversificados.  
Interação escrita  
Interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos de carácter 
geral; escrever comentários e mensagens em blogues e redes 
sociais; responder a um inquérito, postal e/ou email.  
Produção escrita  
Produzir textos de 90 a 100 palavras, utilizando vocabulário 
comum, mas diversificado; recontar um acontecimento, 
descrevendo experiências, impressões, reações ou 
sentimentos; escrever sobre os temas da atualidade 
estudados.  
 

Desempenho 
BOM nos 

conhecimentos 
e capacidades 
previstos para 
este domínio 

Desempenho 
SUFICIENTE nos 
conhecimentos, 
capacidades e 

atitudes previsto 
para este 
domínio. 

 

Desempenho 
INSUFICIENTE nos 
conhecimentos, 
capacidades e 

atitudes previsto 
para este 
domínio. 

 

Desempenho 
MUITO 

INSUFICIENTE 
nos 

conhecimentos, 
capacidades e 

atitudes 
previsto para 
este domínio. 

 

30% 

Competência 
Intercultural  

Desempenho MUITO BOM nos conhecimentos e capacidades: 
Reconhecer realidades interculturais distintas:  Conhecer 
personagens e obras célebres de países de expressão inglesa; 
conhecer universos culturais diversificados; identificar e 
comentar alguns fatores que dificultam a comunicação 
intercultural. 

Desempenho 
BOM nos 
conhecimentos 
e capacidades 
previstos para 
este domínio 

Desempenho 
SUFICIENTE nos 
conhecimentos, 
capacidades e 
atitudes previsto 
para este 
domínio. 
 

Desempenho 
INSUFICIENTE nos 
conhecimentos, 
capacidades e 
atitudes previsto 
para este 
domínio. 
 

Desempenho 
MUITO 
INSUFICIENTE 
nos 
conhecimentos, 
capacidades e 
atitudes 
previsto para 
este domínio. 

10% 
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Competência 
Estratégica 

Desempenho MUITO BOM nos conhecimentos e capacidades: 
Comunicar eficazmente em contexto; 
Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos; 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao 
saber em contexto; 
Pensar criticamente; 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a 
criatividade em contexto;  
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a 
regular o processo de aprendizagem. 

Desempenho 
BOM nos 
conhecimentos 
e capacidades 
previstos para 
este domínio 

Desempenho 
SUFICIENTE nos 
conhecimentos, 
capacidades e 
atitudes previsto 
para este 
domínio. 
 

Desempenho 
INSUFICIENTE nos 
conhecimentos, 
capacidades e 
atitudes previsto 
para este 
domínio. 
 

Desempenho 
MUITO 
INSUFICIENTE 
nos 
conhecimentos, 
capacidades e 
atitudes 
previsto para 
este domínio. 
 

10% 

 

Auto e heteroavaliação 

 
 

Descritores operativos do perfil dos alunos – 9.º ano 
A - Linguagens e textos: usar linguagens verbais e não-verbais para significar e comunicar recorrendo a gestos, sons, palavras, números e imagens, usando-as para construir conhecimento, compartilhar 
sentidos nas diferentes áreas do saber e exprimir mundividências; reconhecer e usar linguagens simbólicas como elementos representativos do real e do imaginário; dominar os códigos para a leitura 
e para a escrita (da língua materna e de línguas estrangeiras); compreender, interpretar e expressar factos, opiniões, conceitos, pensamentos e sentimentos, quer oralmente, quer por escrito, quer 
através de outras codificações; identificar, utilizar e criar diversos produtos (em diferentes linguagens), reconhecer os significados neles contidos e gerar novos sentidos. 
B - Informação e comunicação: pesquisar sobre matérias escolares e temas do seu interesse; recorrer à informação disponível em fontes documentais físicas e digitais – em redes sociais, na Internet, 
nos media, livros, revistas, jornais; avaliar e validar a informação recolhida, cruzando diferentes fontes, para testar a sua credibilidade; organizar a informação recolhida de acordo com um plano, com 
vista à elaboração e à apresentação de um novo produto ou experiência; desenvolvem estes procedimentos de forma crítica e autónoma; apresentar e explicar conceitos em grupos; apresentar ideias 
e projetos diante de audiências reais, presencialmente ou a distância; expor o trabalho resultante das pesquisas feitas, junto de diferentes públicos, concretizando em produtos discursivos , textuais , 
audiovisuais e/ou multimédia, respeitando as regras próprias de cada ambiente. 
C - Raciocínio e resolução de problemas: colocar e analisar questões a investigar, distinguindo o que se sabe do que se pretende descobrir; definir e executar estratégias adequadas para investigar e 
responder às questões iniciais; analisar criticamente as conclusões, reformulando, se necessário, as estratégias adotadas; generalizar questões de uma pesquisa; criar modelos e produtos para 
representar situações hipotéticas ou da vida real; testar a consistência dos modelos, analisando diferentes referenciais e condicionantes; usar modelos para explicar um determinado sistema, para 
estudar os efeitos das variáveis e para fazer previsões acerca do comportamento do sistema em estudo; avaliar diferentes produtos de acordo com critérios de qualidade e utilidade em diversos 
contextos significativos. 
D - Pensamento crítico e pensamento criativo: observar, analisar e discutir ideias, processos ou produtos centrando-se em evidências; usar critérios para apreciar essas ideias, processos ou produtos; 
construir argumentos para a fundamentação das tomadas de posição;  conceptualizar cenários de aplicação das suas ideias e testar de decidir sobre a sua exequibilidade; avaliar o impacto das decisões 
adotadas; desenvolver ideias e projetos criativos com sentido no contexto a que dizem respeito, recorrendo à imaginação, inventividade, desenvoltura e flexibilidade; estar disposto a assumir riscos 
para imaginar além do conhecimento existente, promovendo a criatividade e a inovação. 

H - Sensibilidade estética e artística: desenvolver o sentido estético, mobilizando os processos de reflexão, comparação e argumentação; valorizar as manifestações culturais das comunidades,; 
participar autonomamente em atividades artísticas e culturais como público, criador ou intérprete, consciencializando-se das possibilidades criativas; perceber o valor estático das experimentações e 
criações a partir de intencionalidades artísticas e tecnológicas, mobilizando técnicas e recursos de acordo com diferentes finalidades e contextos socioculturais. 

I - Saber científico, técnico e tecnológico: compreender processos e fenómenos científicos e tecnológicos; colocar questões, procurar informação e aplicar conhecimentos adquiridos na tomada de 
decisão informada, entre as opções possíveis; trabalhar com recurso a materiais, instrumentos, ferramentas, máquinas e equipamentos tecnológicos; relacionar conhecimentos técnicos, científicos e 
socioculturais; consolidar hábitos de planeamento das etapas do trabalho; identificar os requisitos técnicos, condicionalismos e recursos para a concretização de projetos; identificar necessidades e 
oportunidades tecnológicas numa diversidade de propostas e escolhas fundamentadas. 
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J- Consciência e domínio do corpo: reconhecer a importância das atividades motoras para o seu desenvolvimento; dominar a capacidade percetivo-motora (imagem corporal, direcionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação espacial e temporal); estabelecer relações harmoniosas e salutares. 
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DOMÍNIOS 
DE 

AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

PESO 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

NÍVEL 5 
Muito Bom 
90% - 100% 

NÍVEL 4 
Bom 

70%-89% 

NÍVEL 3 
Suficiente 

50%-69% 

NÍVEL 2 
Insuficiente 

20%-49% 

NÍVEL 1 
Insuficiente 

0%-19% 
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Desempenho MUITO BOM nas seguintes competências: 
 - Cumprimento dos deveres escolares 
assiduidade e pontualidade, comportamento, fazer-se acompanhar do material 
necessário, hábitos e métodos de trabalho e de estudo, cumprimento das tarefas 
propostas (na aula e em casa). 
- Respeito pelas regras de conduta 
respeito pelo Regulamento Interno do Agrupamento e os princípios do Estatuto 
do Aluno, respeito pelos outros, trabalho em equipa, cooperação com 
professores e funcionários, preocupação com higiene e conservação dos espaços 
e materiais escolares. 

Desempenho 
BOM nos 
valores e 
atitudes 
previstos para 
este domínio. 

 

Desempenho 
SUFICIENTE 
nos valores e 
atitudes 
previstos para 
este domínio. 
 

Desempenho 
INSUFICIENTE 
nos valores e 
atitudes 
previstos para 
este domínio. 

 

Desempenho 
MUITO 
INSUFICIENTE 
nos valores e 
atitudes 
previstos para 
este domínio. 
 

10% 

Registos de 
observação 

direta 

A
u

to
n

o
m

ia
 

Desempenho MUITO BOM nas seguintes competências: 
- Iniciativa 
Dinamização de atividades (voluntaria-se, intervém, resolve), interesse em 
recolher informação e procurar soluções, participação clara, objetiva e 
pertinente; participação em atividades extracurriculares 
- Recurso às TIC   
Recorre às TIC para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar informação, 
de forma crítica e autónoma. 
- Perseverança  
Esforço na superação das dificuldades, estabelecimento de objetivos. 
- Autoavaliação 
Capacidade de autoavaliação e atitude crítica. 

Desempenho 
BOM nos 
valores e 
atitudes 
previstos para 
este domínio. 

 

Desempenho 
SUFICIENTE 
nos valores e 
atitudes 
previstos para 
este domínio. 
 

Desempenho 
INSUFICIENTE 
nos valores e 
atitudes 
previstos para 
este domínio. 

 

Desempenho 
MUITO 
INSUFICIENTE 
nos valores e 
atitudes 
previstos para 
este domínio. 
 

10% 

Descritores operativos do perfil dos alunos – 9.º ano 
E – Relacionamento interpessoal: juntar esforços para atingir objetivos, valorizando a diversidade de perspetivas sobre as questões em causa; desenvolver e manter relações diversas e positivas entre 
si e com os outros (comunidade, escola e família) em contextos de colaboração, cooperação e interajuda; envolver-se em conversas, trabalhos e experiências formais e informais; aprender a considerar 
diversas perspetivas e a construir consensos; relacionar-se em grupos lúdicos, desportivos, musicais, artísticos, literários, políticos e outros, em espaços de discussão e partilha, presenciais ou a distância; 
resolver problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia e com sentido crítico. 

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia: reconhecer os seus pontos fracos e fortes e considerá-los como ativos em diferentes aspetos da vida; ter consciência da importância de crescerem e evoluírem. 

G - Bem-estar, saúde e ambiente: ser responsáveis e estar conscientes de que os seus atos e as suas decisões afetam a sua saúde, o seu bem-estar e o ambiente; assumir uma crescente responsabilidade 
para cuidarem de si, dos outros e do ambiente e para se integrarem ativamente na sociedade. 

 


