
Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho - Barcelos - 150940 

Escola Básica Rosa Ramalho – Barcelinhos - 343675 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ano letivo 2019/2020 

 
  

 

Página 1 de 2                                 Aprovado em reunião de C.P. de 17/09/2019 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO  
 

Disciplina: Inglês 9.º Ano 
 

Domínios a 
avaliar 

Parâmetros de 
avaliação Descritores de desempenho Instrumentos de Avaliação (1) 

Saber  
e  

Saber Fazer   
 

(conhecimentos 
e capacidades) 

 
 

80% 

 

 

Competência Comunicativa: 

• Compreensão Oral 

• Compreensão Escrita 

• Interação Escrita 

• Produção Escrita 

 

Competência Intercultural: 

• Reconhecimento de 
realidades 
interculturais distintas  

 
 

O aluno deve ficar capaz de: 
COMPETÊNCIA COMUNICATIVA: 
- 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. 

- 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 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 ideias, informações e opiniões sobre pessoas, experiências e acontecimentos. 

- 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 oral: 

� (Re)produzir 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. 

- 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. 

COMPETÊNCIA INTERCULTURAL: 
� Conhecer personagens e obras célebres de países de expressão inglesa; conhecer universos culturais 

diversificados; identificar e comentar alguns fatores que dificultam a comunicação intercultural. 
COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA: 

� Preparar e fazer uma apresentação oral à turma e ou outros elementos da comunidade educativa com os 

recursos verbais e não verbais necessários, com confiança e criatividade; responder com segurança a 

perguntas, revelando uma opinião crítica fundamentada; ultrapassar falhas de comunicação oral ou escrita 

de forma a comunicar, com clareza e correção, sobre assuntos conhecidos; interromper ou mudar de 

assunto e retomá-lo de forma coerente. 

 

Componente escrita, prática e 
experimental – 65% 

 
• Fichas de avaliação - 50% 

• Trabalho de pesquisa/investigação - 15% 
 
 

Componente oral – 15% 
− Exposição oral 

− Questionário oral 
 
 
 
Instrumentos de registo: 
Grelhas de registo e de observação. 
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Saber Ser, 
Conviver e 

Relacionar-se 
com os outros 

 
(atitudes e 

valores) 
 

 
20%  

• Responsabilidade e 
organização 

(apresentação do 
material escolar; 
empenho; persistência; 
autonomia; cumprimento 
de prazos) 

 
 

• Atitudes e 
comportamentos 
adequados em 
contexto escolar   

(cumprimento de regras; 
atenção e concentração 
nas aulas; 
relacionamento 

O aluno deve ser capaz de: 

• Organizar, de forma adequada e responsável, o trabalho a 
desenvolver, assim como o diverso material escolar; 

• Empenhar-se na realização das tarefas escolares, mostrando 
persistência, autonomia e cumprindo prazos;  

• Adotar comportamentos adequados ao contexto escolar e cumprir 
regras estabelecidas; 

• Colaborar e cooperar em diversos contextos, interagindo com 
tolerância, empatia e responsabilidade. 

• Observação direta 
   

Cada parâmetro de avaliação deste 
domínio tem um peso igual na 
avaliação, ou seja, 10% cada. 
 
 

Instrumentos de registo: 
Grelhas de registo e de observação. 

 

 
(1) Os diversos instrumentos de avaliação deverão ser valorizados de acordo com as caraterísticas específicas dos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 

 

 

 

  
 


