Ano letivo 2020/2021

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
Disciplina: Inglês – 5.º ano
Critérios de avaliação
A – Linguagem e textos
B – Informação e Comunicação
C – Raciocínio e resolução de problemas
D – Pensamento crítico e pensamento criativo
E – Relacionamento interpessoal

Conhecimentos e Capacidades ‐ 70%
Áreas de Competências do perfil do aluno
A, B, C, D, E, F, H, I, J

Domínios

Oralidade

Escrita

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS
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
Aprendizagens

Compreensão
‐ Identificar palavras e expressões em canções e textos áudio/audiovisuais; entender
pedidos que lhe são dirigidos, perguntas que lhe são feitas e informações que lhe são
dadas; identificar a ideia global de pequenos textos orais; seguir conversas sobre
assuntos que lhe são familiares, articuladas de forma lenta, clara e pausada.
Interação
‐ Pedir e dar informações sobre identificação pessoal; formular perguntas e respostas
sobre assuntos que lhe são familiares; fazer sugestões e convites simples; interagir de
forma simples; participar numa conversa simples sobre temas básicos e factuais para
satisfazer necessidades imediatas.
Produção
‐ Articular sons da língua inglesa não existentes na língua materna; pronunciar, com
correção, expressões e frases familiares; exprimir gostos e preferências pessoais,
utilizando frases simples; descrever aspetos simples do seu dia a dia, utilizando frases
simples; fazer descrições simples de um objeto ou imagem, utilizando expressões
comuns; falar/fazer apresentações sobre alguns temas trabalhados previamente.
Compreensão
‐ Seguir instruções elementares; reconhecer informação que lhe é familiar em
anúncios/avisos; compreender mensagens curtas e simples (postais, mensagens de

70%

Instrumentos de avaliação
‐ Grelhas de

15%

observação direta
‐ Ficha de
compreensão do oral
‐Ficha de
compreensão escrita

20%

‐Fichas de avaliação
‐Produção de textos
‐Produção oral

15%

‐Tarefas propostas
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texto, post/tweets, blogs, emails) sobre assuntos do seu interesse; desenvolver a
literacia, entendendo textos simplificados de leitura extensiva com vocabulário familiar,
lendo frases e pequenos textos em voz alta.
Interação
‐ Preencher um formulário (online ou em formato papel) simples com informação
pessoal e preferências pessoais básicas; pedir e dar informação pessoal de forma
simples; pedir e dar informação sobre gostos e preferências de uma forma simples;
responder a um email, chat ou mensagem de forma simples.
Produção
‐ Descrever‐se a si e à família; redigir mensagens e notas pessoais; redigir postais e
convites; escrever sobre as suas preferências, utilizando expressões e frases simples,
justificando‐as usando o conector because; descrever uma imagem usando there
is/there are.
Áreas transversais – Gramática, Competência Intercultural e Competência estratégica.

‐ Fichas de auto e
heteroavaliação
‐ Outras

20%

Atitudes e valores ‐30%
Áreas de Competências do
perfil do aluno
A, B, C, D, E, F, G , J

OBS: Os descritores do Perfil dos Alunos são trabalhados em todos os domínios (de oralidade e de escrita), ao
longo do ano: Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) Criativo (A, C, D, J) Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I) Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, H) Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J)
Questionador (A, F, G, I, J) Comunicador (A, B, D, E, H) Autoavaliador (transversal às áreas) Participativo/
colaborador (B, C, D, E, F) Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J) Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)
Valores
Responsabilidade,
integridade e
liberdade
Excelência e
exigência
Curiosidade, reflexão
e inovação
Cidadania e
participação

Atitudes

%

Respeita‐se a si mesmo e aos outros; Manifesta um comportamento correto/ético e responsável;

7,5%

Demonstra empenho em ultrapassar as dificuldades; Pauta o seu trabalho pelo rigor e pela
qualidade.

7,5%

Manifesta iniciativa na realização de tarefas; Procura novas soluções para diferentes problemas.

7,5%

Evidencia respeito pela diversidade humana e cultural; Revela espírito de iniciativa; É interventivo
e empreendedor.

7,5%

Domínio de Autonomia Curricular (DAC)
As atividades desenvolvidas no âmbito dosDomínios de Autonomia Curricular (DAC) serão avaliadas de acordo com os critérios aprovados para a avaliação da disciplina.
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Domínios
%

Oralidade

‐Compreender discursos muito simples,
articulados de forma clara e pausada.

‐Interagir com os colegas em situações
simples e previamente preparadas. ‐
Expressar‐se com vocabulário limitado
em situações previamente preparadas.

Escrita

‐Compreender textos escritos
linguagem clara e corrente.

em

‐ Completar, de forma guiada, pequenos
diálogos. ‐ Produzir textos breves e
muito simples, de 20 a 30 palavras.

Muito Insuficiente
Nível 1
0% ‐ 19%

Insuficiente
Nível 2
20% ‐ 49%

Suficiente
Nível 3
50% ‐ 69%

Bom
Nível 4
70% ‐89%

Muito Bom
Nível 5
90% ‐ 100%

Interpreta, com muitas
dificuldades, discursos
orais. Não participa ou
participa com muitas
dificuldades em situações
de interação discursiva e
não produz textos orais
simples.

Interpreta, com
dificuldades, discursos
orais. Raramente
participa em situações
de interação discursiva
ou produz textos orais
com muitas
incorreções.

Interpreta,
satisfatoriamente,
discursos orais.
Participa em situações
de interação discursiva
e produz textos orais,
ainda com algumas
incorreções.

Interpreta, com
facilidade, discursos
orais. Revela
facilidade na
interação discursiva e
na produção de
textos orais.

Interpreta, com muita
facilidade, discursos
orais, até os mais
complexos. Revela
muita facilidade na
interação discursiva e
na produção de textos
orais.

Não compreende textos
simples, nem interage em
qualquer assunto. Redige,
com muita dificuldade,
textos simples, não
apresentando adequação
nem no vocabulário nem
nas estruturas.

Compreende, com
muita dificuldade,
textos simples e
interage com muitas
incorreções. Redige
com dificuldade textos
simples, apresentando
pouca adequação no
vocabulário e nas
estruturas.

Compreende textos
simples e interage de
forma satisfatória.
Redige textos simples,
apresentando, no
vocabulário e nas
estruturas, ainda
algumas lacunas.

Compreende textos
simples e interage
com facilidade.
Redige textos
simples,
apresentando
facilidade no uso do
vocabulário e das
estruturas.

Compreende textos
simples e interage
com bastante
facilidade. Redige
textos simples,
apresentando muita
facilidade no uso do
vocabulário e das
estruturas.

Domínios transversais
Intercultural
Conhecer universos culturais diferenciados.
Domínios
30%
RESPONSABILIDADE, INTEGRIDADE E
LIBERDADE – 7,5%
 Respeita‐se a si mesmo e aos outros;
Manifesta um comportamento correto/ético
e responsável;

Muito Insuficiente
Nível 1
0% ‐ 19%
Não revela respeito por
si mesmo nem pelos
outros; Não manifesta
um comportamento
correto/ético nem
responsável.

Gramática
Compreender formas de organização do léxico e conhecer as estruturas da língua.
Insuficiente
Nível 2
20% ‐ 49%
Raramente revela respeito
por si mesmo e pelos
outros; Raramente
manifesta um
comportamento
correto/ético e
responsável.

Suficiente
Nível 3
50% ‐ 69%
Revela regularmente
respeito por si mesmo e
pelos outros; Manifesta
regularmente um
comportamento
correto/ético e
responsável.

Bom
Nível 4
70% ‐89%
Revela muitas vezes
respeito por si mesmo e
pelos outros; Manifesta
muitas vezes um
comportamento
correto/ético e
responsável.

Muito Bom
Nível 5
90% ‐ 100%
Revela sempre
respeito por si mesmo
e pelos outros;
Manifesta sempre um
comportamento
correto/ético e
responsável.
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EXCELÊNCIA E EXIGÊNCIA – 7,5%
 Demonstra empenho em ultrapassar as
dificuldades; Pauta o seu trabalho pelo rigor
e pela qualidade.

CURIOSIDADE, REFLEXÃO E INOVAÇÃO – 7,5%
 Manifesta iniciativa na realização de tarefas;
Procura novas soluções para diferentes
problemas.

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO – 7,5%
 Evidencia respeito pela diversidade humana
e cultural; Revela espírito de iniciativa; É
interventivo e empreendedor.

Não demonstra
empenho em
ultrapassar as
dificuldades; Não
pauta o seu trabalho
pelo rigor nem pela
qualidade.
Não manifesta
iniciativa na realização
de tarefas; Não
procura novas soluções
para diferentes
problemas.
Não evidencia respeito
pela diversidade
humana e cultural; Não
revela espírito de
iniciativa; Não é
interventivo nem
empreendedor.

Raramente demonstra
empenho em ultrapassar
as dificuldades; Raramente
pauta o seu trabalho pelo
rigor e pela qualidade.

Demonstra regularmente
empenho em ultrapassar as
dificuldades; Pauta
regularmente o seu
trabalho pelo rigor e pela
qualidade.

Demonstra muitas vezes
empenho em ultrapassar as
dificuldades; Pauta muitas
vezes o seu trabalho pelo
rigor e pela qualidade.

Raramente manifesta
iniciativa na realização de
tarefas; Raramente
procura novas soluções
para diferentes problemas.

Manifesta regularmente
iniciativa na realização de
tarefas; Procura
regularmente novas
soluções para diferentes
problemas.

Manifesta muitas vezes
iniciativa na realização de
tarefas; Procura muitas
vezes novas soluções para
diferentes problemas.

Raramente evidencia
respeito pela diversidade
humana e cultural;
Raramente revela espírito
de iniciativa; Raramente é
interventivo e
empreendedor.

Evidencia regularmente
respeito pela diversidade
humana e cultural; Revela
regularmente espírito de
iniciativa; É regularmente
interventivo e
empreendedor.

Evidencia muitas vezes
respeito pela diversidade
humana e cultural; Revela
muitas vezes espírito de
iniciativa; É muitas vezes
interventivo e
empreendedor.

Demonstra sempre
empenho em
ultrapassar as
dificuldades; Pauta
sempre o seu trabalho
pelo rigor e pela
qualidade.
Manifesta sempre
iniciativa na realização
de tarefas; Procura
sempre novas
soluções para
diferentes problemas.
Evidencia sempre
respeito pela
diversidade humana e
cultural; Revela
sempre espírito de
iniciativa; É sempre
interventivo e
empreendedor.

Conhecedor/Sabedor/Culto/Informado (A,B,G,H,I); Criativo (A, C, D, J); Crítico/Analítico (A, B, C, D, G); Indagador/Investigador (C, D, F, H, I); Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H);
Sistematizador/Organizador (A, B, C, I, J); Questionador (A, F, G, I, J); Comunicador (A, B, D, E, H); Participativo/Colaborador (B, C, D, E, F); Responsável/Autónomo ( C, D, E, F, G, I, J); Cuidador de Si/do Outro (B,
E, F, G)
OPERACIONALIZAÇÃO:
Classificação final do 1.º período: CF1 = F1.
Classificação final do 2.º período: CF2 = (F1 +F2) a dividir por dois.
Classificação final do 3.º período: CF3 = (F1+F2+F3) a dividir por três.
Aprovado em Conselho Pedagógico de 17/06/2020
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