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Desempenho por Domínios – INGLÊS - FRANCÊS – 2.º e 3.º CICLO 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS 
GERAIS DE 
AVALIAÇÃO 

DESCRITORES 

MUITO INSUFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BOM MUITO BOM 

COMUNICAÇÃO 

ORAL 

(AC – A, B, C, D, 
E, F, G, H, I, J) 

 
(40%) 

Uso do 
Conhecimento 

 

Resolução de 
problemas 

 

Comunicação 
 

Interação 

Revela muita dificuldade 
em comunicar oralmente 
e comete 
sistematicamente erros 
linguísticos que 
comprometem 
globalmente a 
compreensão da 
mensagem. 

Revela dificuldade em 
comunicar oralmente e 
comete erros linguísticos 
que comprometem 
globalmente a compreensão 
da mensagem. 

Consegue comunicar 
oralmente, cometendo 
erros linguísticos que 
comprometem parcialmente 
a compreensão da 
mensagem. 

Revela facilidade em 
comunicar oralmente, 
embora cometa 
imprecisões linguísticas 
que não comprometem a 
compreensão da 
mensagem. 

Consegue comunicar 
oralmente com muita 
facilidade e com 
correção linguística. 

COMUNICAÇÃO 

ESCRITA 

(AC – A, B, C, D, 
E, F, G, H, I) 

 
(40%) 

Revela muita dificuldade 
em comunicar por escrito 
e comete, 
sistematicamente, erros 
linguísticos que 
comprometem 
globalmente a 
compreensão da 
mensagem. 
 

Revela dificuldade em 
comunicar por escrito e 
comete erros linguísticos 
que comprometem 
globalmente a 
compreensão da 
mensagem. 
 

Consegue comunicar por 
escrito, cometendo erros 
linguísticos que 
comprometem 
parcialmente a 
compreensão da 
mensagem. 

Revela facilidade em 
comunicar por escrito, 
embora cometa 
imprecisões linguísticas 
que não comprometem a 
compreensão da 
mensagem. 

Consegue comunicar 
por escrito com muita 
facilidade e com 
correção linguística. 

COMPETÊNCIA 

ESTRATÉGICA 

(AC – C, D, E, F) 
 

(20%) 

Não utiliza conhecimentos 
prévios da língua nem a sua 
experiência pessoal para 
comunicar, não 
reconhecendo diferentes 
estratégias de comunicação 
e adotando uma atitude 
passiva e desinteressada 
perante a própria 
aprendizagem e pelas 
atividades.  

Raramente utiliza 
conhecimentos 
prévios da língua e a sua 
experiência pessoal para  
comunicar e não 
reconhece diferentes 
estratégias de 
comunicação, mesmo 
com orientação. 
Tem uma atitude passiva 
e raramente se envolve 
na própria aprendizagem 
e nas atividades. 

Utiliza conhecimentos 
prévios da língua, mas nem 
sempre a sua experiência 
pessoal para comunicar. 
Reconhece diferentes 
estratégias de comunicação, 
mas não as adequa ao 
contexto sem orientação. 
Tem uma atitude ativa 
perante a própria 
aprendizagem e as 
atividades, mas ainda 
demonstra pouca 
autonomia. 

Utiliza conhecimentos 
prévios da língua e a sua 
experiência pessoal para 
comunicar eficazmente e 
reconhece diferentes 
estratégias de 
comunicação, mas nem 
sempre as adequa ao 
contexto. 
Tem uma atitude ativa e 
autónoma perante a 
própria aprendizagem e as 
atividades. 
 

Utiliza conhecimentos 
prévios da língua e a sua 
experiência pessoal para 
comunicar eficazmente e 
reconhece diferentes 
estratégias de 
comunicação, adequando-
as ao contexto. 
Tem uma atitude 
proativa, autónoma e 
persistente perante a 
própria aprendizagem e 
as atividades. 

Áreas de Competências do PERFIL dos ALUNOS (AC): 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   
 

Comunicar oralmente e por escrito - compreensão, interação e produção de enunciados orais e escritos.  

Competência estratégica – Comunicação em contexto, resolução de problemas, pensamento crítico, autonomia, colaboração, responsabilidade, autoavaliação e autorregulação. 


