Agrupamento de Escolas de Ovar
Escola Secundária José Macedo Fragateiro
Departamento de Línguas
Critérios Específicos e Avaliação – Ano Letivo 2020/21

Inglês – 10º e 11º Anos Ensino Profissional
Organizador /Competências

APRENDIZAGENS
O aluno deve ficar capaz de:

Competência Intercultural

Competência Estratégica

➢ Reconhecer o seu meio e
➢ Demonstrar progressiva
a sua identidade.
autonomia pesquisando,
➢ Estabelecer comparações
selecionando e
entre as suas vivências e
organizando informação •
as dos outros.
sobre os diferentes temas•
➢ Falar sobre atividades
abordados, utilizando
quotidianas e
fontes e suportes
profissionais.
tecnológicos diversos.
➢ Reconhecer, compreender ➢ Mobilizar e desenvolver
e explicar exemplos
estratégias autónomas e
concretos de atitudes de
colaborativas,
empatia e respeito
adaptando-as de modo
intercultural.
flexível às exigências das
➢ Reconhecer a diversidade atividades
como uma oportunidade
propostas.
de aprendizagem.
➢
Manifestar uma
➢ Reconhecer a dimensão
atitude proativa perante o •
sociolinguística/cultural
processo de
dos textos em análise.
aprendizagem.
Relacionar o que
➢ Desenvolver a consciência ➢
ouve,
lê
e
produz com o seu
do seu universo
conhecimento
e
sociocultural e como este
vivência pessoais,
se relaciona com os
recorrendo ao pensamento
universos culturais dos
crítico e criativo.
outros.
➢
Comunicar online a
➢ Relacionar a sua cultura
uma escala local, nacional e
de origem com outras
internacional.
culturas,
➢
Desenvolver a

Competência
Comunicativa

Ponde
ração

Procedimentos de
Avaliação

Percen
tagem
•

Compreensão
Oral

- Compreender e identificar as ideias principais e
específicas em discursos, em diversos suportes,
relacionados com as temáticas abordadas;
- Compreender discursos orais em diferentes formatos
(diálogos, descrições, narrativas, reportagens, curtametragens, entre outros);
- Selecionar informação relevante verbal e não verbal
em textos de tipologia diversa;
- Identificar e reconhecer caraterísticas de diferentes
tipos de texto inferindo o sentido de mensagens e
reconhecendo léxico específico das diferentes temáticas
abordadas.

Observação direta/
Grelhas de registo;

•
20

Testes por domínios em
suporte de papel e / ou
digital);

•

Registos de observação
direta da compreensão,
interação e produção oral
e escrita (resposta a
perguntas; debates;
roleplay; etc)

Compreensão
Escrita

- Identificar e descodificar palavras-chave;
- Identificar as ideias principais em diversos tipos de
texto;
- Identificar o tipo e o contexto da mensagem.
- Ler e compreender textos relativos a às temáticas
abordadas;
- Interpretar informação explícita, pontos de vista e
intenções do(a)autor(a).

•

Atividades de produção
escrita (textos, diálogos,
cartas, emails, postais,

20

descrição de imagens,
etc)
•

Escalas de classificação
da oralidade/ escrita;

•

Trabalhos realizados
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➢

➢

➢

➢

➢

➢

relativizando o seu ponto
de vista.
Demonstrar capacidade
de questionar atitudes
estereotipadas
perante outras sociedades
e culturas.
Desenvolver 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.
Manifestar interesse em
conhecer as mesmas e
sobre elas realizar
aprendizagens.
Demonstrar capacidades
de comunicação
intercultural e abertura
perante novas
experiências e ideias.
Manifestar interesse em
conhecer diferentes
realidades do mundo
profissional e sobre elas
realizar aprendizagens.

literacia em língua inglesa, •
lendo textos
informativos e de opinião e
adaptando o
discurso ao registo do
interlocutor através do uso
adequado de
vocabulário, expressões
idiomáticas correntes,
estruturas frásicas diversas.
➢
Gerir
adequadamente o tempo e
mobilizar estratégias de
superação de dificuldades
na realização das tarefas.
➢
Monitorizar/avaliar•
progressos e dificuldades,
registando e
selecionando estratégias de
aprendizagem eficazes
numa atitude
proactiva perante o
processo de aprendizagem.
➢ Participar numa reflexão e
discussão no final da aula
para
identificar atividades
associadas

Interação/
Produção Oral

Interação/
Produção
Escrita

Léxico e
Gramática

- Interagir em situações bem estruturadas, pedindo
clarificação, reformulação e/ou repetição;
- Usar formas alternativas de expressão e compreensão;
- Interagir com eficácia progressiva, participando em
conversas sobre as temáticas em estudo.
- Apresentar trabalhos previamente preparados, usando
marcas do discurso oral expressando-se sobre temas
explorados em aula;
Expressar-se, com correção, de forma articulada, com
fluência, descrevendo, narrando e expondo pontos de
vista e usando vocabulário relacionado com os temas
abordados.

- Responder a um questionário, email, chat, fórum,
inquérito e carta, de modo estruturado, atendendo à
sua função e destinatário, no âmbito das áreas
temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e
mobilizando conhecimentos adquiridos em outras
disciplinas;
- 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;
- reformular o trabalho escrito no sentido de o adequar
à tarefa proposta.

- Compreender e aplicar formas de organização do
léxico.
- Compreender e aplicar estruturas do funcionamento
da língua.

(individual / pares/
grupos).
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•

Portfolio ( Digital)

20

20

Explicitação da operacionalização dos critérios
A classificação final resulta de toda a informação recolhida nos vários domínios de aprendizagem, de acordo com a ponderação atribuída a cada um deles.
No Ensino Profissional, a avaliação decorre dos resultados obtidos em cada módulo.

