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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

  Ciclo de Formação 2020-2023 / 2021-2024 /2022-2025   

Ano letivo 2022-2023 

 

COORD.035.rv01  

 

☒ DISCIPLINA / MÓDULO / UFCD: INGLÊS 

☐ FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

☐ PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

 

Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 
Ponderação Instrumentos de Avaliação 

Área dos 
Conhecimentos  

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 

Compreensão Oral 

Compreender, identificar as ideias principais, identificando informações específicas em 
discursos, em diversos suportes, relacionadas com as temáticas abordadas. 

Compreender discursos orais em diferentes formatos (diálogos, descrições, narrativas, 
reportagens, curta-metragens, entre outros). 

Selecionar informação relevante verbal e não verbal em textos de tipologia diversa. 

Inferir o sentido da mensagem do discurso oral em diferentes formatos (entrevistas, 
relatos de viagens, filmes, documentários, tutoriais sobre escrita, entre outros). 

Identificar características de diferentes tipos de texto oral. 

 

Compreensão Escrita 

Identificar e reconhecer diversos tipos de texto recorrendo de forma adequada à 
informação disponível. 

Identificar e descodificar palavras-chave/ideias presentes no texto, marcas do texto 
escrito que introduzem mudança de estratégia discursiva, de assunto e de 
argumentação. 

Identificar as ideias principais em diversos tipos de texto 

Identificar o tipo e o contexto da mensagem. 

Ler, compreender e expressar opinião sobre textos relacionados com as temáticas 
abordadas. 

Interpretar informação explícita e implícita, pontos de vista e intenções do(a) autor(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

Testes 

 

 

 

Trabalhos de grupo e/ou individuais / de pares 

 

 

 

Apresentações orais 

 

 

 

Fichas de Trabalho 

 

 

Atividade de Aula 

 

 

 



Página 2 de 4 

 

COORD.035.rv01    

Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 
Ponderação Instrumentos de Avaliação 

Interação Oral 

Interagir, pedindo e dando informação, solicitando clarificação e/ou repetição e 
adequando o nível de língua ao interlocutor. 

Usar formas alternativas de expressão e compreensão. 

Interagir com eficácia progressiva, participando em conversas sobre a temática em 
estudo. 

 

Interação Escrita 

Responder a questionários e inquéritos. 

Preencher formulários (físicos e online). 

Pedir e dar informações por escrito. 

Participar em fóruns e chats, exprimindo.se com clareza, respeitando as convenções 
textuais e sociolinguísticas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 
adquiridos. 

Redigir textos, de modo estruturada, atendendo à sua função e destinatário, integrando 
a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos noutras disciplinas ou 
UFCD. 

 

Produção Oral 

Expressar-se de forma articulada, com fluência, descrevendo, narrando e expondo 
pontos de vista. 

Compreender e usar vocabulário específico relacionado com a temática de cada 
módulo. 

Apresentar trabalhos previamente preparados, usando marcas do discurso oral 
expressando-se sobre temas explorados. 

 

Produção Escrita 

Planificar e elaborar uma atividade de escrita de acordo com as convenções textuais e 
sociolinguísticas, dentro das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua 
experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos noutras disciplinas ou UFCD, 
reformulando-os no sentido de os adequar à tarefa proposta. 

 

COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 

Reconhecer o seu meio e a sua identidade. 

Estabelecer comparações entre as suas vivências e as dos outros. 

Reconhecer, compreender e explicar exemplos concretos de atitudes de empatia e 
respeito intercultural. 

 

 

 

Trabalhos de Casa 

 

 

 

Relatórios de Atividades e Projetos 

 

 

 

Projetos Integradores 

 

 

 

Debates 

 

 

 

Portefólio 

 

 

 

Estudo de Caso 

 

 

 

Participação nas Aulas Online* 
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Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 
Ponderação Instrumentos de Avaliação 

Reconhecer a diversidade como uma oportunidade de aprendizagem. 

Reconhecer a dimensão sociolinguística/cultural dos textos em análise. 

Desenvolver a consciência do seu universo sociocultural como este se relaciona com 
os universos culturais dos outros. 

Relacionar a sua cultura de origem com outras culturas, relativizando o seu ponto de 
vista e sistema de valores culturais. 

Demonstrar capacidade de questionar atitudes estereotipadas perante outras 
sociedades e culturas. 

Demonstrar atitudes e valores cívicos e éticos favoráveis à compreensão e convivência 
intercultural. 

Demonstrar capacidades de comunicação intercultural e abertura perante novas 
experiências e ideias, face a outras sociedades e culturas, manifestando interesse em 
conhecer as mesmas e sobre elas realizar aprendizagens. 

 

COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 

Demonstrar progressiva autonomia pesquisando, selecionando e organizando 
informação sobre as temáticas abordadas, utilizando fontes e suportes tecnológicos 
diversos. 

Mobilizar e desenvolver estratégias autónomas e colaborativas, adaptando-as de modo 
flexível às exigências das atividades propostas. 

Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência pessoais, 
recorrendo ao pensamento crítico e criativo. 

Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional. 

Desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo textos informativos, de opinião e 
literários e adaptando o discurso ao registo do interlocutor 

Gerir adequadamente o tempo e mobilizar estratégias de superação de dificuldades na 
realização de tarefas. 

Monitorizar/avaliar progressos e dificuldades, registando e selecionando estratégias de 
aprendizagem eficazes numa atitude proativa perante o processo de aprendizagem. 

Participar em reflexões e discussões em final de aula para identificar atividades 

associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos. 

 

 

 

Cumprimento de Tarefas / Trabalho autónomo* 

 

 

 

Grelhas de Registo de Observação 

 

 

 

Observação Direta 
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Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 
Ponderação Instrumentos de Avaliação 

Atitudes  
e  

Valores 

Responsabilidade e Integridade 

Excelência e Exigência 

Curiosidade, reflexão e inovação 

Cidadania e participação 

Liberdade/autonomia 

 

 

20% 

  TOTAL 100%  

 

Áreas de Competência 
(PASEO) 

A - Linguagens e textos; B - Informação e Comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento 
interpessoal; 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. 

Valores a - Responsabilidade e integridade; b- Excelência e exigência; c - Curiosidade, reflexão e inovação; d - Cidadania e participação; e - Liberdade/autonomia. 

 

* Instrumentos a utilizar nas situações de ensino à distância 

 

 

 


