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Departamento: Línguas                                                                                                                                     Ano de escolaridade: 8º ano 

Disciplinas: Inglês 

Domínios de 
Avaliação/ 

Ponderação 

Conhecimentos, capacidades e atitudes  Áreas de 
competências e 

valores do Perfil do 
Aluno 

Instrumentos 
de avaliação 

Insuficiente 
Revela dificuldade 

em: 

Suficiente 
Revela alguma 
facilidade em: 

Bom 
Revela facilidade 

em: 

Muito Bom 
Revela bastante 
facilidade em: 

 
Oralidade : 

Compreensão  
 
 

 
 

Produção  
 
 
 

Interação  

(25%) 

 

Seguir, sem dificuldade, uma apresentação breve sobre um tema familiar; acompanhar 
informações com algum pormenor. 

Revelar responsabilidade, empenho, autonomia. 

 
 

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. 
Revelar responsabilidade, empenho, autonomia e atitude crítica. 

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. Evidenciar responsabilidade, empenho, colaboração, autonomia e 

atitude crítica. 

 

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

  
Questionador (A, F, G, I, J) 
  

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

 
Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  

(A, B, G, I, J)  

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

Respeitador da diferença/ 
do outro (A, B, E, F, H)  

Participativo/ colaborador  

(B, C, D, E, F) 

a) b) c) d) e) 

 
Grelhas de 
registo de 
observação de 
sala de aula;  
 
Fichas de escuta 
ativa.  
 
Simulação de 

situações 

comunicacionais 

Fichas de 

avaliação   

Exposição oral  
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Compreensão 
Escrita 

 
(25%) 

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.. Revelar 

responsabilidade, empenho, autonomia e atitude crítica. 

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

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

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

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

Respeitador da diferença/ 
do outro (A, B, E, F, H)  

a) b) c) d) 

Grelhas de 

registo de 

observação de 

sala de aula;  

Fichas de 

compreensão 

escrita  

Fichas de 

avaliação. 

 
Produção 
Escrita 

 
 
 

Interação 
Escrita 

 

(25%) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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. 

Revelar responsabilidade, autonomia, empenho e atitude crítica. 

 

Interagir de forma progressivamente mais elaborada, completando formulários, mensagens e 
textos. 

Evidenciar responsabilidade, empenho, colaboração, autonomia e atitude crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criativo (A, C, D, J)  

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

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

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

Respeitador da diferença/ 
do outro (A, B, E, F, H)  

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

Responsável/ Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J)  

a) b) c) d) e) 

 

Grelhas de 
registo de 
observação de 
sala de aula 

Fichas de 

avaliação. 

Trabalhos escritos 

de diferentes 

tipologias  
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Legenda: 
Áreas de competência do perfil do aluno 

A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e 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 

Áreas de valor do perfil do aluno   
a) Responsabilidade e integridade; b) Excelência e exigência; c) Curiosidade, reflexão e inovação; d) Cidadania e participação; e) Liberdade 

 

 

 
 
 
 

Léxico/ 
Gramática 

 

(25%) 

Aplica/sistematizar os aspetos fundamentais do vocabulário e da gramática nas diversas 

tipologias de exercícios propostos.  

Revelar responsabilidade, empenho e autonomia. 

 

 

Responsável/ Autónomo 

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

Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 

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

 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  

(A, B, G, I, J)  

a) b) c) d) 

 

 

 

Grelhas de 

observação 

direta. 

Fichas de 

vocabulário e 

gramática.  

Fichas de 

avaliação. 

 


