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PASEO 
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Tarefas 

Critérios 

Descritores ou níveis de Desempenho / Standards 

A 
Muito Bom 

(90 a 100) 

B 
Bom 

(70 a 89) 

C 
Suficiente 

(50 a 69) 

D 
Insuficiente 

(0 a 49) 
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-Seguir, sem dificuldade, uma 
apresentação breve sobre um tema 
familiar; acompanhar informações 
com algum pormenor.  
 
-Responder de forma pertinente ao 
discurso do interlocutor; trocar 
informações relevantes e dar 
opiniões sobre problemas práticos 
quando questionado diretamente; 
interagir, com correção, para obter 
bens e serviços.  
 
-Expressar-se, com correção, em 
situações previamente preparadas; 
falar sobre atividades escolares e de 
lazer; falar sobre o mundo dos 
adolescentes: hábitos e rotinas, 
hobbies, moda, estados emocionais, 
por exemplo, expressar a sua 
opinião; interagir, com linguagem de 
uso corrente, sobre assuntos do dia a 
dia.  
 

 
  

 
 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F) 
 

 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  

 
 

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

 

 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teste global 
 (1 por período) 
 
 
• Fichas de trabalho  
 
 
• Provas práticas 
orais de avaliação 
formal  
 
 
• Apresentações 
orais 
 
 
• Questionários 
orais 
 
 
 
 

Critério 1 
Compreensão 

oral 

-Compreende muito bem 
uma apresentação breve 
sobre um tema familiar e   
acompanha informações 
com algum pormenor. 

-Compreende bem uma 
apresentação breve 
sobre um tema familiar 
e acompanha bem 
informações com algum 
pormenor. 

-Compreende 
satisfatoriamente 
uma apresentação breve 
sobre um tema familiar e 
acompanha de igual modo 
informações com algum 
pormenor.  

-Compreende com 
dificuldade/com muita 
dificuldade uma apresentação 
breve sobre um tema familiar 
e acompanha com muita 
dificuldade informações com 
algum pormenor. 

 
 
 
 

Critério 2 
Interação oral 

 
 

-Responde muito bem e 
de forma pertinente ao 
discurso do interlocutor, 
dando informações/ 
opiniões relevantes. 
-Interage com muito boa 
correção. 

-Responde bem e de 
forma pertinente ao 
discurso do 
interlocutor, dando 
informações/ opiniões 
relevantes. 
 -Interage com boa 
correção. 

-Responde satisfatoriamente 
e, nem sempre, de forma 
pertinente ao discurso do 
interlocutor, dando 
informações/ opiniões 
relevantes. 
 -Interage com alguma 
correção. 

-Responde com dificuldade / 
com muita dificuldade ao 
discurso do interlocutor, nem 
sempre dando 
informações/opiniões 
relevantes. 
-Interage com pouca correção/ 
Não interage. 

Critério 3 
Produção oral 

 

-Exprime-se muito bem 
oralmente, com correção, 
pronúncia e entoação 
muito adequadas, 
preparando-se muito bem 
previamente; 
faz muito bem pequenas 
apresentações sobre 
temas do dia a dia com 
linguagem de uso 
corrente. 

-Exprime-se bem 
oralmente, com boa 
correção, pronúncia e 
entoação, preparando-
se  bem previamente; 
faz bem pequenas 
apresentações sobre 
temas do dia a dia com 
linguagem de uso 
corrente. 
 

Exprime-se oralmente, de 
forma satisfatória, correção, 
pronúncia e entoação  nem 
sempre adequadas, 
demonstrando alguma 
preparação prévia e faz  
pequenas apresentações de 
forma satisfatória sobre 
temas do dia a dia com 
linguagem de uso corrente. 

Exprime-se oralmente com 
dificuldade ou mesmo muita 
dificuldade ao nível da 
pronúncia e entoação a, nem 
sempre mostrando preparação 
prévia; Faz com muita 
dificuldade/ não faz pequenas 
apresentações sobre temas do 
dia a dia. 

Critério 4 
Atitudes 

 

-Intervém de forma 
muito adequada e com 
muito empenho. 
-Mostra sempre 
respeito pelo outro. 
-Revela responsabilidade 
no cumprimento de 
prazos. 
 

-Intervém de 
forma adequada e com 
bastante empenho. 
-Mostra sempre 
respeito pelo outro. 
-Revela 
responsabilidade no 
cumprimento de 
prazos. 

-Intervém de 
forma adequada e com  
empenho. 
-Mostra sempre 
respeito pelo outro. 
-Revela alguma 
responsabilidade no 
cumprimento de prazos. 
 

-Intervém de forma  pouco 
adequada e com pouco 
empenho. 
-Revela pouco 
respeito pelo outro. 
-Revela pouca 
responsabilidade no 
cumprimento de prazos. 
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-Compreender textos informativos 
sobre temas abordados no domínio 
intercultural (personalidades do meio 
artístico, o mundo dos adolescentes); 
reconhecer a linha geral de 
argumentação de um texto, mas não 
necessariamente de forma 
pormenorizada; identificar as 
principais conclusões em textos de 
opinião; ler textos adaptados de 
leitura extensiva. 
-Interagir de forma progressivamente 
mais elaborada, completando 
formulários, mensagens e textos.  
-Conhecer alguns aspetos culturais 
de vários países de expressão inglesa; 
conhecer e descrever temas da 
atualidade; identificar problemas 
ambientais e soluções possíveis; 
descrever, de forma sumária, 
tradições do seu meio cultural; 
reconhecer a diversidade como uma 
oportunidade de aprendizagem para 
todos.  
-Compreender formas de 
organização do léxico e conhecer 
estruturas de alguma complexidade 
 

 
 
Conhecedor/ 
sabedor/culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
 
 
 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  

 
 
 
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, 

 
20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teste global 
(1x por período) 
 
 
 
Fichas de trabalho 
 
 
 
 
 
Fichas de avaliação 
 
 
 
 
 
Questionários 
escritos 
 
 
 

Critério 1 
Compreensão 

textual 

Lê e compreende muito 
bem textos 
informativos, adaptados 
sobre temas abordados 
no domínio intercultural. 
Reconhece claramente a 
linha geral de 
argumentação de um 
texto. 
Identificar muito bem as 
principais conclusões em 
textos de opinião. 

Lê e compreende bem 
textos informativos, 
adaptados sobre 
temas abordados no 
domínio intercultural. 
Reconhece bem a 
linha geral de 
argumentação de um 
texto. 
Identifica bem as 
principais conclusões 
em textos de opinião. 

. Lê e compreende 
satisfatoriamente textos 
informativos, adaptados 
sobre temas abordados no 
domínio intercultural. 
Reconhece, de forma 
satisfatória, a linha geral 
de argumentação de um 
texto. 
Identifica 
satisfatoriamente as 
principais conclusões em 
textos de opinião. 

. Lê e compreende com 
alguma/ muita dificuldade 
textos informativos, 
adaptados sobre temas 
abordados no domínio 
intercultural. 
Reconhece com alguma 
/muita dificuldade a linha 
geral de argumentação de 
um texto. 
Identifica com alguma / 
muita dificuldade as 
principais conclusões em 
textos de opinião. 
 

Critério 2 
Compreensão 

lexical 
 
 

Utiliza vocabulário 
variado e apropriado 
ao tema, e não dá erros 
ortográficos. 

Utiliza vocabulário 
apropriado 
ao tema, e quase não 
dá erros ortográficos. 

Utiliza vocabulário 
suficiente para 
desenvolver o tema e dá 
poucos erros ortográficos. 
 

Utiliza vocabulário 
insuficiente para desenvolver 
o tema e dá muitos erros 
ortográficos. 

Critério 3 
Compreensão 

gramatical 
 

Revela muito bom 
domínio das estruturas e 
formas gramaticais, não 
cometendo erros 
gramaticais que possam 
causar incompreensão. 
 

Revela bom domínio 
das estruturas e 
formas gramaticais, 
cometendo poucos 
erros gramaticais que 
não comprometem a 
compreensão. 
 

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

Revela domínio insuficiente 
das estruturas e formas 
gramaticais, cometendo 
muitos erros que 
comprometem muito a 
compreensão. 
 

Critério 4 
Atitudes 

 

Demonstra atitude 
muito empenhada e 
proactiva perante o 
processo de 
aprendizagem ao nível 
da leitura/ 
compreensão, 
conteúdos gramaticais e 
lexicais. 
 

Demonstra atitude 
bastante empenhada 
e proactiva perante o 
processo de 
aprendizagem ao nível 
da leitura/ 
compreensão, 
conteúdos gramaticais 
e lexicais. 
 

Demonstra atitude 
empenhada perante o 
processo de aprendizagem 
ao nível da leitura/ 
compreensão, conteúdos 
gramaticais e lexicais 

Demonstra atitude pouco 
empenhada perante o 
processo de aprendizagem 
ao nível da leitura/ 
compreensão, conteúdos 
gramaticais e lexicais. 
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-Interagir de forma progressivamente 
mais elaborada, completando 
formulários, mensagens e textos.  
 
-Produzir textos de 50 a 90 palavras, 
com vocabulário de uso do quotidiano; 
escrever ou responder a uma carta 
informal, email, tweet; escrever uma 
notícia para o jornal da escola. 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30% 

Fichas de trabalho  
 
Provas escritas de 
avaliação formal  
 
Fichas de avaliação  
 
 
Questionários 
escritos 
 
 
 
 
 

Critério 1 
Interação 

escrita 

 
-Interage muito bem, 
com linguagem 
frequente, sobre 
assuntos do dia a dia; 
 

 
-Interage bem, com 
linguagem frequente, 
sobre assuntos do dia 
a dia; 
 

 
 -Interage, com linguagem 
frequente, sobre assuntos 
do dia a dia; 
forma satisfatória;  

 
-Interage com muita 
dificuldade, sobre assuntos 
do dia a dia; 
 

 
 

Critério 2 
Produção 

escrita 
 
 
 
 
 

-Escreve muito bem 
textos, com vocabulário 
de uso quotidiano, 
respeitando o número 
de palavras. 
 -Responde muito bem a 
uma carta informal, 
email, tweet ou uma 
notícia para o jornal da 
escola. 

-Escreve bem textos, 
com vocabulário de 
uso quotidiano, 
respeitando o número 
de palavras. 
 -Responde bem a 
uma carta informal, 
email, tweet ou uma 
notícia para o jornal 
da escola. 

-Escreve, de forma 
satisfatória textos, com 
vocabulário de uso 
quotidiano, nem sempre 
respeitando o número de 
palavras. 
 -Responde 
satisfatoriamente a uma 
carta informal, email, 
tweet ou uma notícia para 
o jornal da escola, por 
vezes com falhas. 
 

-Escreve, com muita 
dificuldade, textos, com 
vocabulário de uso 
quotidiano, nem sempre 
respeitando o número de 
palavras. 
 -Responde com muita 
dificuldade a uma carta 
informal, email, tweet ou 
uma notícia para o jornal da 
escola. Textos, por vezes, 
com muitas falhas 
impeditivas da comunicação. 
 

Critério 3 
Atitudes 

 

Revela muito empenho e 
sentido crítico perante o 
processo de produção de 
diferentes textos escritos. 

Revela bastante 
empenho e sentido 
crítico perante o 
processo de produção 
de diferentes textos 
escritos. 

Revela algum empenho e 
sentido crítico perante o 
processo de produção de 
diferentes textos escritos 

Revela pouco empenho e 
sentido crítico perante o 
processo de produção de 
diferentes textos escritos. 


