CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO
DISCIPLINA/ ANO___Inglês / 10º 11º 12º______
Áreas de
competências
do PA*
Saber científico
técnico e
tecnológico

Raciocínio e
Resolução de
problemas

______ GRUPO DISCIPLINAR ___330___ DEPARTAMENTO ___1º___

AE*: Conhecimentos, Capacidades e
Atitudes

Ações Estratégicas de Ensino Orientadas
para o PA

Descritores
do PA

- Aquisição, compreensão e aplicação de
conhecimento, informação e outros saberes
relativos aos conteúdos das AE ativando as
competências comunicativa, intercultural e
estratégica;

- Análise de textos ou outros suportes com
diferentes pontos de vista, concebendo e
sustentando um ponto de vista próprio;

Conhecedor

- Seleção de informação pertinente;

Culto

- Ler e compreender diversos tipos de texto;
identificar o tipo de texto; interpretar informação
explícita e implícita

- Organização sistematizada de leitura e estudo
autónomo;

- Responder a um questionário, email, chat e
carta, de modo estruturado atendendo à sua
função e destinatário

- Registo seletivo;
- Elaboração de questões para os pares, sobre
temas diversificados.

- Interagir, pedindo clarificação, reformulação
e/ou repetição e usar formas alternativas de
expressão e compreensão

- Apresentação de situações onde determinado
conhecimento possa ser aplicado;
- Tarefas de pesquisa sustentada por critérios,
com autonomia;
- Incentivo à procura e aprofundamento de
informação;
- Ações de resposta, apresentação,
questionamento e iniciativa.

- Exprimir-se de forma clara sobre as áreas
temáticas apresentadas;

Desenvolviment
o pessoal e
autonomia
Relacionamento
interpessoal
Pensamento
criativo

- Pensamento crítico e criativo;
- Relacionar vários tipos de informação,
sintetizando-a de modo lógico e coerente, com
apresentação de pontos de vista e opiniões,
integrando a sua experiência e mobilizando
conhecimentos adquiridos em outras
disciplinas.

Instrumentos

Testes com inclusão
das 4 competências

Ponderação

60%

Sabedor
Mini testes
Fichas Formativas
Informado
Crítico e
Analítico

- consciencialização e cumprimento de
responsabilidades adequadas ao que lhe for
pedido;
- ações solidárias para com os pares nas tarefas
de aprendizagem ou na sua
organização/actividades de entreajuda;
- organização e realização autónoma de tarefas.

PA – Perfil do Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; AE – Aprendizagens Essenciais

Trabalho ( individual e
em grupo ) realizado
na aula
Interação comunicativa

Sistematizador
Informação e
comunicação

2018/ 19

Organizador

Intervenção na aula
solicitada/voluntária

Questionador

Audição de textos
diversificados

Comunicador

Discurso acessório

Responsável
Solidário
Autónomo

Apresentação de
trabalhos
Registos de
intervenção e
participação

Empenhado
Criativo

30%

10%
Grelhas de observação
de desempenho

