
 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO (ENSINO SECUNDÁRIO) 
2022/2023 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS- INGLÊS  12 º ANO 

Domínios  
Aprendizagens Essenciais 

 

PASEO 
(AC e 

Descritores) 

P
o

n
d

er
aç

õ
es

 

Instrument
os/ 

Tarefas 
Critérios 

Descritores ou níveis de Desempenho / Standards 

A  
Muito Bom 
 (165 a 200) 

B  
Bom 

(135 a 164) 

C  
Suficiente 

 (95 a 13 4) 

D  
Insuficiente 

 (45 a 94) 

E 
Fraco  

(0 a 44) 

D
o

m
ín

io
 O

R
A

LI
D

A
D

E 

Compreender diversos tipos de 

discurso e seguir linhas de 

argumentação complexas, no 

âmbito das áreas temáticas 

apresentadas, integrando a sua 

experiência e mobilizando 

conhecimentos adquiridos em 

outras áreas do conhecimento; 

interpretar atitudes, emoções, 

pontos de vista e intenções do(a) 

autor(a) e informação explícita e 

implícita; compreender um leque 

variado de enunciados orais, tanto 

em presença como através dos 

media; interagir na diversidade da 

língua inglesa em contexto de uso 

internacional, envolvendo falantes 

de culturas distintas. 

 Interagir com espontaneidade, 

fluência e eficácia em língua 

inglesa, participando em 

discussões, defendendo pontos de 

vista e opiniões, integrando a sua 

experiência e mobilizando 

conhecimentos adquiridos 

previamente; apresentar e discutir 

detalhadamente as áreas 

temáticas, com linhas de 

argumentação consistentes e 

fundamentadas.  

Exprimir-se de forma clara e 

detalhada sobre as áreas temáticas;  

verbalizar perceções, experiências 

e opiniões; apresentar informação 

de uma forma clara e sequenciada. 

Comunicador 

(A, B, D, E, H)  

 

Sistematizado

r/ 

organizador 

(A, B, C, I, J)  

 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

Crítico/ 

Analítico (A, 

B, C, D, G) 

 

 

Respeitador 

da diferença/ 

do outro (A, 

B, E, F, H)  

 

 

30% 

 

Exposição 

oral  

(1 por 

período) 

 

 

Interação 

oral 

 (ao longo 

do ano) 

 

 

Prova 

compreens

ão oral 

(1 por 

período) 

 

 

 

Critério 1 
Compreensão 

Compreende muito 
bem diversos tipos 
de discurso e segue 
linhas de 
argumentação 
bastante complexas. 

Compreende bem 
diversos tipos de 
discurso e segue 
linhas de 
argumentação 
complexas. 

Compreende 
satisfatoriamente 
vários tipos de 
discurso e segue 
linhas de 
argumentação com 
alguma complexidade. 

Compreende com 
dificuldade tipos de 
discurso e segue 
linhas de 
argumentação 
simplificadas. 

Compreende com 
muita dificuldade 
discurso e não segue  
linhas de 
argumentação 
simples. 

Critério 2 
Interação 

Interage com mt 
espontaneidade, mt 
fluência e eficácia; 
participa em 
discussões, 
defendendo 
opiniões, integrando 
a sua experiência e 
mobilizando  
conhecimentos com 
mt facilidade.  

Interage com 
espontaneidade, 
bastante fluência e 
eficácia; participa em 
discussões, 
defendendo opiniões, 
integrando a sua 
experiência e 
mobilizando  
conhecimentos. 

Interage com alguma 
espontaneidade, 
fluência e eficácia; 
participa em 
discussões, 
defendendo opiniões, 
integrando a sua 
experiência e 
mobilizando  
conhecimentos. 

Interage com 
espontaneidade, 
muita fluência e 
eficácia; participa em 
discussões, 
defendendo opiniões, 
integrando a sua 
experiência e 
mobilizando  
conhecimentos. 

Interage com 
espontaneidade, 
muita fluência e 
eficácia; participa em 
discussões, 
defendendo opiniões, 
integrando a sua 
experiência e 
mobilizando  
conhecimentos. 

Critério 3 
Produção 

Exprime-se de 

forma mt clara e 

bastante detalhada 

sobre os temas; 

verbaliza 

experiências e 

opiniões; apresenta 

informação de uma 

forma clara e bem 

sequenciada. 

Exprime-se de forma 
bastante clara e 
detalhada sobre os 
temas; verbaliza 
experiências e 
opiniões; apresenta 
informação de uma 
forma clara e 
sequenciada. 

Exprime-se de forma 
clara e com algum 
detalhe sobre os 
temas; verbaliza 
experiências e 
opiniões; apresenta 
informação de uma 
forma clara mas com 
algumas falhas 
pontuais. 

Exprime-se sobre os 
temas com 
dificuldade; verbaliza 
experiências e 
opiniões com 
dificuldade e com 
ajuda ; apresenta 
informação de uma 
forma pouco clara, 
com hesitações. 

Exprime-se com mta 
dificuldade sobre os 
temas; não verbaliza 
experiências e 
opiniões; apresenta 
informação de uma 
forma e confusa, 
hesitante e sem 
sequência. 

Critério 4 
Atitudes 

Intervém de forma 
mt adequada.  
Mostra sempre 
respeito pelo outro, 
diversidade humana 
e cultural.  
Participa com muito 
empenho. 
 
 

Intervém de 
forma adequada.  
Mostra  
respeito pelo outro , 
diversidade humana e 
cultural.  
Participa com 
bastante empenho. 

Intervém de forma 
adequada.  
Mostra algum 
respeito pelo outro , 
diversidade humana  e 
cultural.  
Participa com 
empenho. 

Intervém de forma 
pouco adequada.  
Mostra pouco  
respeito pelo outro , 
diversidade humana  e 
cultural.  
Participa com algum 
empenho. 

Intervém de forma 
desadequada e não 
 respeita o outro, a 
diversidade humana e 
cultural.  
Participa com muito 
pouco empenho. 
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Compreender diversos tipos de 
texto, ainda que estrutural e 
linguisticamente complexos, dentro 
dos tópicos abordados nos 
domínios de referência, 
recorrendo, de forma adequada, à 
informação visual disponível, 
integrando a sua experiência e 
mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras áreas do 
conhecimento. 
Interpretar informação explícita e 
implícita em diversos tipos de 
texto, relacionando-a com o seu 
conhecimento e vivência pessoal. 
Compreender texto extenso, 
literário e não literário, e identificar 
diferenças de estilo. 

 
Sistematizar e aprofundar dos 

conteúdos linguísticos (gramaticais 

e lexicais) abordados no ciclo 

bienal anterior. 

Abordar aspetos formais do 

sistema linguístico, nomeadamente 

os casos particulares de uso de 

língua ou de menor índice de 

frequência, de modo a 

proporcionar aos alunos um 

conhecimento mais vasto e 

aprofundado sobre a estrutura e o 

funcionamento da língua inglesa. 

 
 

Conhecedor/ 
sabedor/culto
/ informado 
(A, B, G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecedor/ 
sabedor/culto
/ informado 
(A, B, G, I, J) 
 

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

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 

 
 
 
 

Teste 
global (1 

por 
período) 

 
 
 

Fichas de 
trabalho 

 
 
 
 

Fichas de 
avaliação 

 
 
 
 
 
 
 

Questionári
os escritos 

 

 
 
 
 
 
 
 

Critério 1 
Leitura/ 

compreensão 

Compreende muito 
bem diversos tipos 
de texto, ainda que 
estrutural e 
linguisticamente 
complexos, dentro 
dos tópicos 
abordados. 

Compreende com 
facilidade diversos 
tipos de texto, ainda 
que estrutural e 
linguisticamente 
complexos, dentro dos 
tópicos abordados. 

Compreende, ainda 
que com ajuda,  
diversos tipos de texto 
estrutural e 
linguisticamente 
complexos, dentro dos 
tópicos abordados. 

Compreende com 
muita dificuldade, e 
com ajuda, diversos 
tipos de texto 
estrutural e 
linguisticamente 
complexos, dentro dos 
tópicos abordados. 

Não compreende a 
diversidade textual 
dentro dos tópicos 
abordados. 

Critério 2 
Leitura/ 

compreensão 

Compreende muito 
bem texto extenso, 
literário e não 
literário e identifica 
diferenças de estilo. 

Compreende bem 
texto extenso, literário 
e não literário e 
identifica diferenças 
de estilo. 

Compreende texto 
extenso, literário e 
não literário e 
identifica diferenças 
de estilo básicas. 

Compreende com 
muita dificuldade 
texto extenso, literário 
e não literário e não 
identifica diferenças 
de estilo básicas. 

Não compreende 
texto extenso, literário 
e não literário e não 
identifica diferenças 
de estilo básicas. 

Critério 3 
Léxico 

Utiliza vocabulário 

vasto e apropriado 

ao tema; 

Conhece o valor 

semântico e 

conotativo das 

palavras. 

Utiliza bastante 

vocabulário 

apropriado ao tema; 

Conhece o valor 
semântico e 
conotativo das 
palavras. 

Utiliza vocabulário 

apropriado ao tema; 

Conhece o valor 
semântico e 
conotativo de algumas 
palavras. 

Utiliza algum 

vocabulário 

apropriado ao tema; 

Conhece o valor 
semântico e 
conotativo de poucas 
palavras. 

Utiliza muito pouco 

vocabulário 

apropriado ao tema; 

Não conhece o valor 
semântico e 
conotativo das 
palavras. 

Critério 4 
Gramática 

Revela excelente 
domínio das 
estruturas e formas 
gramaticais, não 
cometendo erros. 

Revela bom domínio 
das estruturas e 
formas gramaticais, 
não cometendo erros. 

Revela domínio 
suficiente das 
estruturas e formas 
gramaticais, não 
cometendo erros 
impeditivos da 
compreensão. 

Revela domínio 
insuficiente das 
estruturas e formas 
cometendo poucos 
erros que não 
comprometem muito 
a compreensão. 

Revela fraco domínio 
das estruturas e 
formas gramaticais, 
comete muitos erros 
que comprometem a 
compreensão. 

Critério 5 
Atitudes 

Demonstra atitude 
mt empenhada e 
proactiva perante o 
processo de 
assimilação e 
expansão de 
diferentes tipos de 
texto, conteúdos 
gramaticais e 
lexicais. 
 

Demonstra atitude 
bastante empenhada 
e proactiva perante o 
processo de 
assimilação e 
expansão de 
diferentes tipos de 
texto, conteúdos 
gramaticais e lexicais. 

Demonstra atitude 
empenhada e 
proactiva perante o 
processo de 
assimilação e 
expansão de 
diferentes tipos de 
texto, conteúdos 
gramaticais e lexicais. 

Demonstra atitude 
pouco empenhada e 
proactiva perante o 
processo de 
assimilação e 
expansão de 
diferentes tipos de 
texto, conteúdos 
gramaticais e lexicais. 

Demonstra atitude 
muito pouco 
empenhada e perante 
o processo de 
assimilação e 
expansão de 
diferentes tipos de 
texto, conteúdos 
gramaticais e lexicais. 
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Instrument
os/ 
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Descritores ou níveis de Desempenho / Standards 

A  
Muito Bom 
 (165 a 200) 

B  
Bom 
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C  
Suficiente 
 (95 a 134) 

D  
Insuficiente 

 (45 a 94) 

E 
Fraco  

(0 a 44) 
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Elaborar, sem dificuldade, textos 
claros e variados, de modo fluente 
e estruturado, atendendo à sua 
função e destinatário; elaborar 
textos complexos, no âmbito das 
áreas temáticas apresentadas, 
desenvolvendo linhas de 
argumentação consistentes e 
fundamentadas; reformular o 
trabalho escrito, adequando-o à 
tarefa proposta. 
Responder a um questionário, 
email, chat e carta, de modo 
estruturado, atendendo à sua 
função e destinatário, no âmbito 
das áreas temáticas apresentadas, 
integrando a sua experiência e 
mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras disciplinas. 

Conhecedor/ 
sabedor/culto
/ informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 
 
Crítico/Analíti

co (A, B, C, D, 

G)  

 

Respeitador 

da diferença/ 

do outro (A, 

B, E, F, H)  

 

30% 

 
Teste 

global (1 
por 

período) 

 
 
 
 

Fichas de 
trabalho 

 
 
 
 
 

Fichas de 
avaliação 

 
 
 
 
 
 
 

Textos 
escritos 

 
 

 

Critério 1 

Elabora, 
autonomamente e 
com facilidade, 
textos claros, 
estruturados e 
variados. 

Elabora, 
autonomamente e 
sem grande 
dificuldade, textos 
claros, estruturados e 
variados. 

Elabora, sem 
dificuldade mas com 
ajuda, textos claros, 
variados 
apresentando alguns 
erros de estrutura. 

Elabora, com 
dificuldade e com 
ajuda, textos que 
apresentam pouca 
clareza e alguns erros 
de estrutura. 

Elabora, com muita 
dificuldade e com 
muita ajuda pequenos 
textos que 
apresentam pouca 
clareza e muitos erros 
de estrutura. 

Critério 2 

Elabora textos 
bastante 
complexos, no 
âmbito das áreas 
temáticas 
apresentadas, com 
linhas de 
argumentação 
muito consistentes 
e bem 
fundamentadas. 

Elabora textos 
complexos, no âmbito 
das áreas temáticas 
apresentadas, com 
linhas de 
argumentação 
bastante consistentes 
e fundamentadas. 

Elabora textos 
relativamente 
complexos, no âmbito 
das áreas temáticas 
apresentadas, com 
linhas de 
argumentação 
consistentes e 
fundamentadas. 

Elabora textos pouco 
complexos, no âmbito 
das áreas temáticas 
apresentadas, com 
linhas de 
argumentação pouco 
consistentes e nem 
sempre 
fundamentadas. 

Elabora textos muito 
simples, no âmbito 
das áreas temáticas 
apresentadas, sem 
linhas de 
argumentação 
consistentes e 
fundamentadas. 

Critério 3 

Responde com 

muita competência 

a um questionário, 

email, chat e carta, 

de modo muito bem 

estruturado, 

atendendo à sua 

função e 

destinatário. 

Responde com 
bastante competência 
a um questionário, 
email, chat e carta, de 
modo bem 
estruturado, 
atendendo à sua 
função e destinatário. 

Responde com 
competência a um 
questionário, email, 
chat e carta, de modo 
estruturado, 
atendendo à sua 
função e destinatário. 

Responde com alguma 
dificuldade a um 
questionário, email, 
chat e carta, 
estruturado de modo 
insatisfatório, 
atendendo à sua 
função e destinatário. 

Responde com muita 
dificuldade a um 
questionário, email, 
chat e carta, 
estruturado de modo 
muito insatisfatório, 
atendendo à sua 
função e destinatário 

Critério 4 

Demonstra atitude 
muito empenhada, 
crítica e proativa 
perante o processo 
de assimilação, 
expansão e 
produção de 
diferentes textos 
escritos. 

Demonstra atitude 
bastante empenhada, 
crítica e proativa 
perante o processo de 
assimilação, expansão 
e produção de 
diferentes textos 
escritos. 

Demonstra atitude 
empenhada, crítica 
e proativa perante 
o processo de 
assimilação, 
expansão e 
produção de 
diferentes textos 
escritos. 

Demonstra atitude 
pouco empenhada, 
pouco crítica e pouco 
proativa perante o 
processo de 
assimilação, expansão 
e produção de 
diferentes textos 
escritos. 

Demonstra atitude 
muito pouco 
empenhada, muito 
pouco crítica e passiva 
perante o processo de 
assimilação, expansão 
e produção de 
diferentes textos 
escritos. 


