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DISC¡PLINA

DEPARTAMENTO

lngtês

Línguas GRUPO DISCIPLINAR 330 ANO 7o

lnteração e
produção escrita

Interação e
produção oral

Compreensão
escrita

Compreensão
Auditiva e

Audiovisual

Domlnio

20%

2A%

20%

2A%

Ponderação

e ou transmite informações símples. Escreve sobre pessoas, objetos e rotinas;
escreve diálogos com encadeamento lógico; descreve planos para o futuro.

ões muito uentes e* Escreve textos sim utilizando vocabulário e

* Ped

* Entende e troca ídeias em situações quotídianas previsíveis; iniciar, manter ou
terminar

uma conversa breve.

'f' Expressa-se de forma muito símples, utílizando frases simples que mobilizam estruturas
gramaticais muito elementares. Fala sobre os temas explorados: atividades escolares e de
lazer, sítuações quotidianas, serviços, planos para o futuro, hábitos e rotínas; compara tipos
de habítação, eventos escolares e festividades; descreve imagens, locais, ativídades e
acontecimentos.
* Lê, pronunciando de forma compreensível.
* Participa oportunamente.

em ul ssar as suas dificuldades{. Revela em

{. lnicia, mantém ou termina uma conversa

'i' Segue indicações, normas e ínstruções escritas de forma concisa e clara.
* Compreende, identifica e seleciona as ideias principais e a informação relevante de

mensagens e textos simples e curtos.
* Entende ínformações específicas e previsíveis em materiais simples do día-a-dia.
* Regista apontamentos, esquemas, resumos, de modo organizado.

{' Compreende intervenções, instruções, expressões e palavras-chave relacionadas com
áreas de prioridade imediata apresentadas num discurso articulado de forma clara e pausada

':. Compreende e extrai as informações essenciais de gravações áudío e audiovisuais,
sempre que o discurso seja bem estruturado, pausado, clarc e com vocabulário frequente.

¡'. Tem uma atitude positíva e confiante para aprender a língua.

Descritores Operatlvos

A- Linguagem e

textos;

B - Informaçäo e

comun¡cação;

C - Raciocínio e

resolução de
problemas;

D - Pensamento

crítico e
pensamento

criativo;

ts-
Relacionament

o interpessoal;

F_
Desenvolvimen

to pessoal e

autonomia;

PA

Fichas de
compreensão do

oral

Fichas de
Avaliação escrita

Grelhas de registo
de

observação direta

Dramatizações

Questão aula

Produção de
textos

lnstrumentos do
Domínio de

Autonomia
Curricular (DAC):

Trabalhos de
pesquisa, Debates

Apresentações
Exposições

lnstrumentos

1



G - Bern-estar,

saúde e
ambiente;

H-
Sensibilidade

estética e

artística;

| - Saber

cientifico,
técnico e

tecnológico

J- Consciência

e dorninio do

c0rpo

* Demonstra uma atitude positiva e confiante na aprendízagem da língua.

* Utiliza, ainda que de forma rudimentar, diferentes tecnologias na exploração,

organização, criação, partilha e divulgação de ideias, produtos e experiências, em

formatos diversos.
t Valoriza e avalia os progressos na aquisição da língua como elemento mot¡vador'

{. Cria sintonia com os colegas e favorece a cooperação para trabalhar e praticar em

grupo.

estruturas frásicas.
t Valoriza e avalía os seus próprios progressos

*

20%

Competência
lntercultural e

Estra

Areas de Competências do PA:

A-Linguagemetextos; B-lnformaçaoecomunicaçäo; C-Raciocínioeresoluçãodeproble¡nas; D-Pensanenlocriticoepensanentocriativo; E-Relacionamentointerpessoal;

F-óesenvolvimentópessoaleautonomia;G*Bem+tar,saúdeeambiente;H*Sensibilidadeestéticaeartística;l-Sabercientífrco,tÉcnicoetecnológicoJ-
corpl.

e doninio do

o

2
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DISCIPLINA

DEPARTAMENTO

lngtês

Línguas GRUPO DISCIPLINAR 330 ANO 8o

lnteração e
produção escrita

lnteração e
produção oral

Compreensão
escrita

Compreensão
Auditiva e

Audiovisual

Domínio

20%

20%

20%

20%

Ponderação

t lnícia, mantém ou termina uma conversa

'i' Entende e troca ideias em situações quotídianas previsíveis; iniciar, manter ou
terminar

uma conversa breve.
* Expressa-se de forma muito simples, utilizando frases simples que mobilízam estruturas
gramaticais muito elementares. Fala sobre os temas explorados: atividades escolares e de
lazer, sítuações quotidianas, serviços, planos para o futuro, hábitos e rotinas; compara tipos
de habítação, eventos escolares e festívidades; descreve imagens, locais, atividades e
acontecimentos.
*
+
*

Lê, pronuncíando de forma compreensível
Participa oportunamente.
Revela em em as suas difículdades.

* Pede ou transmite informações simples. Escreve sobre pessoas, objetos e rotinas;
escreve diálogos com encadeamento lógico; descreve planos para o futuro

* Escreve textos sím les utíl izando vocabulário e muito fre uentes e

* Segue indicações, normas e instruções escritas de forma concisa e clara.
* Compreende, identifica e seleciona as ideias principaís e a informação relevante de

mensagens e textos simples e curtos.
* Entende ínformações específicas e previsíveis em materiais simples do día-a-dia.
* Regista apontamentos, esquemas, resumos, de modo organizado.

* Compreende intervenções, instruções, expressões e palavras-chave relacionadas com
áreas de prioridade imedíata apresentadas num discurso articulado de forma clara e pausada.

* Compreende e extraí as ínformações essenciais de gravações áudio e audiovisuais,
sempre que o discurso seja bem estruturado, pausado, claro e com vocabulário frequente.

* Tem uma atitude positiva e confiante para aprender a língua.

Descritores Operativos

A- Lìnguagem e

textos,

B - Informação e

comunicação;

G - Raciocínio e
resolução de
problemas;

D - Pensamento

crítico e
pensamento

criativo;

E_
Relacionament

o interpessoal;

F.
Desenvolvimen

to pessoal e

autonomia;

PA

Fichas de
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oral

Fichas de
Avaliação escrita
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de

observação direta

Dramatizações
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textos
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G - Bem-esþr,
saúde e

ambiente;

H-
Sensibilidaè
estética e

artística;

| - Saber

cientifico,

técnico e

tecnológico

J- Consciêrria
e dorninio co
corpo

estruturas frásicas.
.:. Valoriza e avalia os seus próprios progressos.

* Demonstra uma atitude posítiva e confiante na aprendizagem da língua.

* Utiliza, ainda que de forma rudimentar, diferentes tecnologias na exploração,

organização, criação, partilha e divulgação de ideias, produtos e experiências, em

formatos diversos.
.1. Valoríza e avalia os progressos na aquisição da língua como elemento motivador.

* Cria sintonia com os colegas e favoreæ a cooperação para trabalhar e praticar em

grupo.

20%

Competência
lntercultural e

Estra

Areas de Cornpetências d¡ PA:

A-Linguagemetextos; B-lnformaçåoecomunicação; C-Raciocínioeresoluçãodeproblemas; D*Pensanentocríticoepensamentocriativo; E-Relacionamentoir,terpessoal;

F-óeserwolvimentópessoaleautonomia;G-Bem-eshr,saúdeeambiente;H-Sensbilidadeestéticaeartística;l-Sabercientífico,tÉcnicoetecnológicoJ-
corpl,

e donínio do
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