Ano Letivo 2016/2017
Inglês
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
DOMÍNIOS

DOMÍNIOS DE REFERÊNCIA/PARÂMETROS

Conhecimentos

PONDERAÇÃO



Compreensão oral



10 %



Leitura



15 %



Interação/ Produção Oral



15 %



Escrita



15 %



Domínio intercultural/ Léxico e gramática



25 %

Total 80%
 Sentido de responsabilidade / Empenho

 10 %

 Assiduidade/ Pontualidade
 Organização dos materiais/registos
 Trabalho desenvolvido na aula/ reflexão
sobre o trabalho realizado
 Trabalho realizado em casa

(sugestão de distribuição:

Média dos 3
considerados
individualmente 5 %

+
5 %)

 Participação / Cooperação





Atitudes

 10 %

Intervenção adequada e atempada
Colaboração nos trabalhos de pares/grupo
Respeito pelos outros
Cumprimento das restantes regras da sala
de aula e do Regulamento Interno

4 %)
+
6 %)

Total 20%

Exemplo de como pode ser registado na grelha de cálculo no final de período:
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Nomenclatura e correspondentes percentagens a serem utilizadas nas fichas de avaliação
Não Satisfaz Minimamente

0 a 19%

Não Satisfaz

20 a 49%

Satisfaz

50 a 69%

Satisfaz Bem

70 a 89%

Satisfaz Muito Bem

90 a 100%

Perfis
Nível 1
O nível 1 será atribuído ao aluno que:


Não cumprir as normas definidas para a disciplina



Revelar um comportamento perturbador, interrompendo frequentemente a aula com atitudes inoportunas



Não participar nas atividades propostas



Não manifestar interesse pelas aprendizagens da disciplina



Não adquirir as competências específicas essenciais



Revelar muitas dificuldades na articulação de sons característicos da Língua Inglesa



Revelar grande falta de assiduidade
Nível 2

O nível 2 será atribuído ao aluno que:


Não compreender mensagens simples



Revelar muitas dificuldades em pronunciar os sons característicos da Língua Inglesa, impedindo a
comunicação



Não conseguir formular perguntas ou responder-lhes adequadamente, segundo os modelos trabalhados
nas aulas



Revelar muitas dificuldades na redacção de frases simples



Não adquirir conhecimentos básicos de estruturas gramaticais e vocabulares, necessários à sua
progressão nas aprendizagens



Não realizar a maioria dos trabalhos de casa



Revelar pouco interesse pelas atividades propostas
Nível 3

O nível 3 será atribuído ao aluno que:


Compreender de um modo geral o que ouve e lê



Realizar uma leitura / oralidade com uma pronúncia minimamente correta, embora com hesitações, falta
de entoação e pouca expressividade



Formular, de um modo geral, as perguntas necessárias e lhes der resposta adequada



Se exprimir por escrito com um mínimo de correcção sintáctica e ortográfica



Aplicar, com alguma segurança, estruturas gramaticais e vocabulário trabalhados na aula



Realizar os trabalhos de casa



Manifestar algum interesse pelas atividades propostas

Nível 4
O nível 4 será atribuído ao aluno que:


Compreender com facilidade os textos que ouve e lê



Articular corretamente os sons característicos da Língua Inglesa



Fizer uma leitura correta, respeitando a entoação



Formular corretamente perguntas e respostas relacionadas com os temas trabalhados na aula



Revelar bom domínio do vocabulário e estruturas gramaticais trabalhados



Escrever frases corretas, tanto a nível sintático como ortográfico



Aplicar, mesmo com algumas falhas, os seus conhecimentos a novas situações



Realizar os trabalhos de casa



Participar ativamente nas atividades propostas
Nível 5

O nível 5 será atribuído ao aluno que:
 Compreender bem o que ouve e lê
 Articular quase com perfeição os sons característicos da Língua Inglesa
 Ler fluentemente, com preocupações de pronúncia, entoação e expressividade
 Formular corretamente perguntas e respostas relacionadas com os temas trabalhados na aula
 Dominar com segurança os conhecimentos gramaticais e vocabulares
 Exprimir-se por escrito com correção sintática e ortográfica
 Aplicar corretamente os seus conhecimentos a novas situações

