Departamento de Línguas Estrangeiras – Francês, Inglês e Espanhol
Critérios de Avaliação – 3º Ciclo do Ensino Básico
A – Domínios a avaliar
1. Compreensão e expressão oral
• Compreensão de enunciados orais produzidos em diferentes contextos e com diversos graus de
complexidade.
• Utilização de uma expressão oral correta, adequada aos diferentes níveis e a diferentes situações de
comunicação.
• Cumprimento das regras específicas das diferentes línguas.
2. Compreensão e expressão escrita
• Compreensão de enunciados escritos produzidos em diferentes contextos e com diversos graus de
complexidade.
• Produção de textos de diferentes tipologias e com finalidades diversas, adaptados aos diferentes
níveis de aprendizagem.
• Domínio das técnicas fundamentais da escrita.
Nota: na avaliação dos domínios acima referidos ter-se-à em conta o conhecimento e aplicação das
regras gramaticais da língua estrangeira, de acordo com o programa da disciplina.
3. Atitudes
Cumprimento das regras estabelecidas:
comportamento, apresentação dos materiais necessários, cumprimento das tarefas propostas pelo
professor, assiduidade, pontualidade.
• Exercício de práticas de relacionamento interpessoal favoráveis ao exercício da cidadania, da
cooperação e da solidariedade.
• Desenvolvimento da autonomia e do espírito crítico.
• Outros a definir pelo professor de acordo com a especificidade de cada turma.
•

4. Avaliação final
•

A avaliação procederá da média dos resultados obtidos, tendo em conta o seguinte quadro:

•

Domínios

Compreensão oral
Compreensão escrita
Expressão oral

•

Instrumentos

Fichas, testes de avaliação trabalho
individual, pares, de grupo
Grelhas de observação

Expressão escrita

• Percentagem (%)
20
20
20
20

Atitudes – responsabilidade, autonomia, interesse e participação,
assiduidade/pontualidade, comportamento (relação pares e
professor), cumprimento dos trabalhos de casa, …

20

No terceiro período, não haverá lugar à avaliação da componente “produção escrita”; para efeitos
de cálculo da classificação final será recuperada a melhor classificação, dessa componente, obtida
nos períodos anteriores.
Aprovados em Conselho Pedagógico, em 27 de setembro de 2017

