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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

2.º e 3.º CICLOS 

Departamento: Línguas 
 

 Ano letivo: 2021-2022 

APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS/ 

PONDERAÇÃO 

INSTRUMENTOS/ TÉCNICAS ANO/ DISCIPLINA 

ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS DO 

PERFIL DO ALUNO  

CONHECIMENTOS/ 

CAPACIDADES 

 

 

80 % 

 
Grelhas de registo de avaliação 
 
- Fichas de avaliação escritas. 

 
- Fichas de compreensão oral. 
  
- Questões de aula e/ ou trabalhos 

equiparados. 
 
- Apresentação oral. 
  
- Interação oral: comunicar, utilizando o 

código ou códigos próprios das 

diferentes áreas do saber. 

5.º 
Português 

Inglês 

Conhecedor / 
sabedor / culto / 

informado: 
A, B, E, G, I, J 

Comunicador: 
A, B, D, E, H, I, J 

Questionador: 
A, B, D, E, F, G, I, J 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 

Criativo 
(A, C, D, J) 

Responsável/ 
autónomo: 

(C, D, E, F, G, I, J) 

Leitor: 
(A, B, C, D, F, H, I) 

Crítico/Analítico: 
(A, B, C, D, G) 

6.º 
Português 

Inglês 

7.º 

Português 

Inglês 

Francês 

8.º 

Português 

Inglês 

Francês 

9.º 

Português 

Inglês 

Francês 

ATITUDES E 

VALORES 

 

20% 

 

 Comportamento                  

▪ Cumpre regras, apresentando 
comporta-mentos adequados. 

▪ É assíduo e pontual. 
 

Participação / Interesse      

▪ Intervém na aula de modo oportuno, 
construtivo, educado, utilizando 
linguagem adequada e cientificamente 
rigorosa. 

▪ Exprime dúvidas, coloca questões, 
sugere hipóteses de resolução de 
problemas e exercícios, revelando 
pensamento crítico, reflexivo e criativo. 

5.º 
Português 

Inglês 

Participativo / 
colaborador: 
B, C, D, E, F 

 
Responsável/ 

autónomo: 
(C, D, E, F, G, I, J) 

 
Cuidador de si e do 

outro: 
(B, E, F, G) 

 
Respeitador do 

outro e da 
diferença: 

A, B, C, F, J 

6.º 
Português 

Inglês 
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Os Critérios Gerais de Avaliação do Departamento e Específicos de cada uma das disciplinas são 

adaptados à modalidade de Ensino a Distância (E@D), caso se verifique essa necessidade. 

 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS 
 

A – Linguagens e textos 

B – Informação e comunicação 

C – Raciocínio e resolução de problemas 

D – Pensamento crítico e pensamento criativo 

E – Relacionamento interpessoal 

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G – Bem-estar, saúde e ambiente 

H – Sensibilidade estética e artística 

I – Saber científico, técnico e tecnológico 

J – Consciência e domínio do corpo. 

VALORES 
 

Todas as crianças e jovens devem ser 

encorajados, nas atividades escolares, a 

desenvolver e a pôr em prática valores: 

 

a – Responsabilidade e integridade  

b – Excelência e exigência 

c – Curiosidade, reflexão e inovação 

d – Cidadania e participação 

e – Liberdade  

 

A avaliação das dimensões escrita e oral deve abranger as modalidades diagnóstica, formativa e sumativa, 

adequada à língua materna (Português) e às línguas estrangeiras (Inglês e Francês), resultando informação 

sobre o desempenho do aluno ao nível dos conhecimentos/das capacidades e das atitudes. 

Os procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de informação (testes, trabalhos, fichas, questões de 

aula…) devem ser ajustados a cada turma/aluno e concebidos de acordo com o que foi ensinado.  

Devem ocorrer, no mínimo, três momentos formais de avaliação e os grupos disciplinares devem definir e 

aplicar procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de informação semelhantes.  

A informação dos instrumentos de avaliação deve explicitar as aprendizagens a avaliar e a respetiva 

distribuição de cotações. Deve igualmente refletir proporcionalmente o trabalho desenvolvido em sala de 

aula e o propósito do que se pretende avaliar. 

Os instrumentos de avaliação devem ser sempre corrigidos e devolvidos aos alunos preferencialmente até 

15 dias após a sua aplicação, potenciando a modalidade formativa. 

 

Relação interpessoal        

▪ Trabalha em grupo de modo 
colaborativo, mostrando comporta-
mentos de diálogo, de negociação, de 
conciliação de opiniões divergentes, de 
mediação de conflitos com outros e de 
outros. 
 

Responsabilidade               

▪ Cumpre as tarefas, com eventual 
recurso às TIC. 

▪ Verifica e corrige o seu trabalho. 

▪ Faz os trabalhos de casa e apresenta-
os em tempo útil. 

▪ Cumpre prazos. 

▪ Traz para a aula e faz bom uso do 
material escolar. 

7.º 

Português 

Inglês 

Francês 

8.º 

Português 

Inglês 

Francês 

9.º 

Português 

Inglês 

Francês 

  Total 100%  
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Aos alunos deve ser disponibilizada a classificação quantitativa, resultante da aplicação dos critérios de 

classificação e distribuída de acordo com os níveis seguintes: 

 

NÍVEL 1 (UM) NÍVEL 2 (DOIS) NÍVEL 3 (TRÊS) 
NÍVEL 4 

(QUATRO) 
NÍVEL 5 (CINCO) 

0-19 % 20-49% 50-69% 70-89% 90-100% 

 
 
 

DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS 

 
NÍVEL 1 Aluno que revelou grandes dificuldades de aprendizagem, não mostrou responsabilidade, 

empenho e interesse pelas atividades escolares e cujo aproveitamento foi FRACO. 

NÍVEL 2 Aluno que revelou dificuldades de aprendizagem, mostrou alguma responsabilidade e empenho, 

participou de forma irregular nas atividades escolares e cujo aproveitamento foi INSUFICIENTE. 

NÍVEL 3  

 

Aluno que adquiriu os conhecimentos e desenvolveu competências essenciais, mostrou 

responsabilidade, empenho e interesse no trabalho, participou nas atividades escolares e cujo 

aproveitamento foi SUFICIENTE. 

NÍVEL 4 Aluno que adquiriu e aplicou os conhecimentos, desenvolveu competências, mostrou bastante 

responsabilidade, empenho e interesse no trabalho, participou com qualidade e cujo 

aproveitamento foi BOM. 

NÍVEL 5 Aluno que demonstrou facilidade na aplicação dos conhecimentos em qualquer situação, 

mostrou muita responsabilidade, empenho e interesse no trabalho, revelou criatividade e 

espírito crítico e cujo aproveitamento foi MUITO BOM. 

 

 

 

Data: Felgueiras, 10 de setembro de 2021 

O Departamento 

                                                                       De Línguas 
 

 

 

 

 


