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Agrupamento de Escolas do Cadaval
CnrrÉnros Especíncos DE AvALtAçÃo - Ano letivo 202012021

DISCIPLINA

DEPARTAMENTO

lngtês

Línguas GRUPO DISCIPLINAR 224 ANO 50 160

lll - Competência
estratégica

ll - Competência
intercutturat

I - Competência
comunicativa

Domínio

20

20

60

Ponderação

Comunicar em contexto específico.
Trabathar e cotaborar em pares e pequenos grupos.
Retacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em
contexto.
Desenvolver e participar em projetos e atividades interdisci ptinares.

Reconhecer elementos constitutivos da sua própria cultura e da(s) cuttura(s)
de língua estrangeira.
Conhecer o seu meio e o dos outros para identificar a diversidade cuttural
em universos diferenciados.

Compreender textos simples.
Escrever textos simples com vocabutário limitado.
Entender e seguir instruções breves.
Revetar empenho em uttrapassar as suas dificutdades

Compreender e usar expressões famitiares frequentes retacionadas com
áreas de prioridade imediata.
Apresentar-se e apresentar outros, fazer perguntas e dar respostas sobre
aspetos pessoais.
Ouvir os outros e saber esperar a sua vez.
Participar oportunamente.
Revetar empenho em uttrapassar as suas dificutdades.

Descritores Serativos
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Autoavatiador/Part
icipativo/colaborad
orlresponsávet/aut
ónomo (8, C, D, E,

F, G, I, J)

Respeitador da
diferença/do outro

(4, B, E, F, H)

Questionador (4, F,

G, I, J)

Crítico/Anatítico
(A, B, C, D, G)

Criativo (4, C, D, J)

Conhecedor/
sabedor/cutto/

informado (4, B, G,
I, J)

Perfil do Aluno
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Avaliação escrita
. Fichas de

compreensão do

oraI
o Dramatizações
r Questäo/aula
. Produçäo de

textos
¡ Grethas de

registo de

observaçåo direta
. Trabatho em
contexto de DAC
o Autoavaliação

lnstrumentos
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A Linguagens e textos

B lnformação e comunicação

C Raciocínio e resolução de problemas

D Pensamento crítico e pensamento criativo
E Relacionamentointerpessoal

F Desenvolvimento pessoal e autonomia

G Bem-estar, saúde e ambiente

H Sensibilidade estét¡ca e artíst¡cå

I Saber científico, técnico e tecnológico

J Consciôncia e domínio docorpo
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