
             AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DONA FILIPA DE LENCASTRE 
 
 

ANO LETIVO 2016-2017 
Referencial de Avaliação – Ensino Secundário –Disciplina de Inglês 

 

ELEMENTOS / REFERENTES CRITÉRIOS INSTRUMENTOS 
Domínio de conceitos  

Desempenho de transferência 

Utilização da linguagem 

Formulação de problemas 

Apresentação e organização dos trabalhos 

Identificação e formulação de dificuldades 

Cumprimento das tarefas propostas 

Gosto por progredir na sua aprendizagem 

Referentes relativos à disciplina de inglês no  
 
Ensino Secundário: QECR* 
 
Referenciais relativos à disciplina de inglês: 
 
Compreensão Oral 

Compreensão Escrita 

Interação Oral 

Interação Escrita 

Produção Oral 

Produção Escrita 

* Quadro Europeu Comum de Referência para as 
Língua 
 

• Compreende discurso fluido e é capaz de seguir linhas de argumentação dentro 
dos tópicos abordados nos domínios de referência, integrando a sua experiência e 
mobilizando conhecimentos adquiridos noutras disciplinas 
 

• Compreende  noticiários e programas de atualidade sobre assuntos correntes, em 
suportes variados 
 

• Interage  em lingua inglesa, participando ativamente em discussões dentro dos 
tópicos abordados nos domínios de referência, defendendo pontos de vista e 
opiniões, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos 
noutras disciplinas 

 
• Demonstra  capacidade de relacionação de informação, sintetizando-a de modo 

lógico e coerente 
• Compreende muito facilmente diversos tipos de texto, dentro dos tópicos 

abordados nos domínios de referência, recorrendo de forma adequada, à 
informação visual disponível, integrando a sua experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos noutras disciplinas 
 

• Compreende  texto extenso, literário e não literário 
 

• Elabora  textos claros e variados, de modo estruturado, atendendo à sua função e 
destinatário, dentro dos tópicos abordados nos domínios de referência, integrando 
a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos noutras disciplinas 

 
• Demonstra  capacidade de relacionação de informação, sintetizando-a de modo 

lógico e coerente 
 
Criatividade/Pertinência/Qualidade/Organização/Comportamento/Assiduidade/Pontualidade 

Aferição diagnóstica 

Registos de observação direta 

Trabalhos de casa 

       Testes formativos e sumativos  

 

Projetos 

Diário de aula 

Caderno de aula 

Portefólio 

Autoavaliação                  

 

Competências essenciais do Domínio: E. Secundário Peso relativo na avaliação final 

 

Do saber  90% (oralidade: 40%; escrita: 50%) 

Relacional 5% 

Da organização 5% 


	Critérios
	Peso relativo na avaliação final



