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Critérios de Avaliação  

INGLÊS- 2º CEB 

Nível Socioafetivo – 20% 

 

Nível Cognitivo- 80% 

 

Parâmetros Metas a atingir 
Ponderação 

por parâmetro 
Ponderação 
por domínio 

Compreensão oral 
(Listening) 

Compreender sons, entoações e ritmos da língua 

Compreender discursos simples articulados de forma clara e pausada. 

(Capacidade de compreender textos orais e audiovisuais de natureza 

diversificada) 

7% 

15% 

80% 

Compreensão escrita 
(Reading) 

 

Compreender palavras, conceitos simples e frases isoladas. 

Compreender textos simples com vocabulário limitado 

(Capacidade de compreensão de textos escritos / técnica da leitura) 

8% 

Interação Oral 

(Spoken Interaction) 

Exprimir-se, com ajuda, de forma adequada a diferentes contextos; 

. Interagir com os colegas em situações muito simples e previamente 
preparadas. 

(Capacidade de se exprimir de forma clara e correcta) 

7% 

15% 

Produção Oral 

(Spoken Production) 

Produzir, com ajuda, sons, entoações e ritmos da língua; 

Expressar-se, com vocabulário muito limitado, em situações previamente 
preparadas. 

(Capacidade de falar em situações de comunicação diversificadas) 
 

8% 

 

Escrita 

(Writing) 

Desenvolver o conhecimento da ortografia;  

Completar, de forma guiada, pequenos diálogos; 

 Produzir um texto muito simples, com vocabulário limitado; 

(Capacidade de produzir enunciados, textos e mensagens escritas) 

 
50% 

 
FICHAS DE AVALIAÇÃO: A classificação das Fichas de avaliação é quantitativa e expressa numa escala de 0 a 100 
pontos, acrescida ou não de uma apreciação qualitativa de acordo com a seguinte tabela: 
 

Percentagem 0 a 49 50 a 69 70 a 89 90 a 100 

Nomenclatura Avaliativa Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 

Parâmetros Indicadores Ponderação 
por 

parâmetro 

Ponderação por 
domínio 

 
 

Responsabilidade 

O aluno cumpre as regras e normas definidas no 
regulamento Interno e no Conselho de Turma.  

5% 

20% 

O aluno apresenta todos os materiais indicados pelo 
professor e realiza os trabalhos propostos para casa. 

5% 

Empenho O aluno está atento e concentrado nas aulas. 
5% 

 

 
Autonomia 

O aluno é capaz de realizar as tarefas sozinho e tem 
capacidade de avaliação. 
O aluno procura aprofundar conhecimentos. 

 
5% 


