
 
 
CURRÍCULO DAS ÁREAS DISCIPLINARES / CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Inglês / 8ºAno 
    

Domínios/Objetivos Conteúdos Programáticos Critérios de Avaliação Instrumentos de Avaliação 

a) Comunicação: 
• Compreender (Recepção: ouvir e 
ler) 
• Interagir (Recepção / Produção) 
• Produzir (Produção oral e escrita) 
• Aquisição e uso de vocabulário. 
• Aquisição e aplicação de regras 
gramaticais. 
 
b) Aprendizagem (“Saber Aprender”) 
b.1. Participar nas aulas de forma 
atenta, envolvida e ordeira, 
contribuindo para a criação de um 
clima de trabalho favorável. 
b.2. Estabelecer relações de 
afinidade/contraste com a Língua 
Portuguesa. 
b.3. Analisar modelos, fazer 
analogias, inferir significados. 
b.4. Cumprir com as tarefas 
propostas (na aula e em casa) 
b.5. Adoptar estratégias e atitudes 
adequadas às necessidades de 
aprendizagem. 
b.5.1. identificar dúvidas e persistir 
na sua superação, recorrendo a 
materiais de consulta (dicionários, 
gramáticas), textos análogos e 
também a colegas e professores. 
b.5.2. gerir adequadamente o 
tempo de realização das tarefas 

ÁREAS VOCABULARES 
Vida de adolescente (Unidade 1) 
* Moda: roupas e acessórios 
* Rotina diária 
* Descrição física e psicológica 
 Actividades e ocupação dos 
tempos livres (Unidade 2) 
* Actividades de tempo livre/ 
hobbies 
*Família 
Desporto e Alimentação(Unidade3) 
* Desportos e actividades 
* Comidas e bebidas  
Meios de comunicação (Unidade 4) 
* Tipos de imprensa 
* Tipos de programas de TV e filmes 
* tipos de revistas 
Tecnologia (Unidade 5) 
* Aparelhos e aplicações 
* “Linguagem de computadores” 

 
O meio Ambiente (Unidade 6) 
* Problemas ambientais 
Vida na cidade (Unidade 7) 
* Lojas e produtos 
* Meios de transporte 
 

CONTEÚDOS GRAMATICAIS 
* Present Tenses (Revisão): Present 
simple vs present continuous; 
Preposições de tempo 

 
Cumprimento e qualidade das tarefas 
realizadas  
(compreensão: oral e escrita 
  interacção:oral e escrita 
  produção: oral e escrita) 
 
 
Qualidade da participação em sala de 
aula (empenho, respeito pelas regras 
de sala de aula, capacidade de 
iniciativa…) 
 
Sentido de responsabilidade e 
organização de materiais; 
 
Assiduidade 
 
Pontualidade 
 
Autonomia  
 
Sentido de entre-ajuda e cooperação 
 
Respeito pelo outro e pela diferença 

Grelhas de registo de realização do 
TPC 
 
Grelhas de registo da participação 
em sala de aula (atitudes, leitura, 
expressão oral, interacção, 
participação…) 
 
Testes de compreensão e 
expressão oral e escrita, gramática 
e vocabulário. 
(juntos ou separados) 
 
 
Trabalhos de Produção escrita: 
Fichas de trabalho, composições, 
Book Reviews (Fichas de Leitura)… 
 
Apresentações orais: chamadas, 
trabalhos de projecto…  
 
Organização e apresentação do 
caderno diário 
 
Fichas de auto-avaliação 



 
 
CURRÍCULO DAS ÁREAS DISCIPLINARES / CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

b.5.3. organizar e utilizar materiais 
de forma autónoma 
b.5.4. regular a aprendizagem (auto 
e hetero-avaliação). 
b.6. Cooperar, de forma produtiva, 
na realização de tarefas em grupo. 
b.7. Revelar interesse, iniciativa e 
capacidade de auto-motivação para 
a aprendizagem do Inglês 
(criatividade, empenho, 
regularidade...)      

* Past simple vs past continuous 
(Revisão) 
* used to / didn’t use to – usually 
* Present perfect (For, Since, never, 
already e yet) 
* Connectors 
* Frases condicionais ( If- clauses: 
tipo 0/1) 
* Modal verbs 
* Pronomes Relativos 
* No/some/any/every & their 
compounds 
* Substantivos contáveis e 
incontáveis 
* Some/ any, (How) much / (How) 
many/ a few, a little / a lot of 
* Phrasal verbs: bring/ go/ give/ 
keep/ take/ carry/ get 
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Critérios de avaliação: diferentes graus de consecução 
Disciplina: Inglês 

Nível Aspetos possíveis de ser observados 
Componentes 
transversais 

Nível 

1 

 Não comparece às aulas e/ou mantém situação de faltas injustificadas; 

 Recusa-se a realizar as tarefas (da aula ou de casa); 

 Quando comparece prejudica o normal funcionamento da aula.  

 

Participação / 

Cooperação 

 

 Intervenção 
adequada 

 Respeito pelas 
ideias dos outros 

 Espírito de 
interajuda 

 Adesão e realização 
das 
tarefas/atividades 
propostas 

 

 

 

 

Responsabilidade 

 

 Assiduidade / 
pontualidade 

 Materiais adequados 
e organizados 

 Hábitos de trabalho 

 Cumprimento das 
normas 
estabelecidas no 
Regulamento 
Interno 

 

 

 

 

Autonomia 

 

 Realização de 
tarefas por 
iniciativa própria 

 Expressão de ideias 

 

 

 

Nível 

2 

 Não atinge as metas curriculares/os objetivos, não conseguindo 

falar/escrever com o mínimo de correção e produzindo 

trabalhos/registos de nível “Insuficiente”;   

 Não cumpre as tarefas (da aula ou de casa) e apresenta faltas de 

material; 

 Não manifesta interesse nas atividades desenvolvidas na disciplina; 

 Manifesta irresponsabilidade não frequentando as aulas de apoio, apesar 

de proposto pelo professor;  

 Não se esforça por melhorar a sua postura e/ou superar dificuldades. 

 

 

 

Nível 

3 

 Atinge as metas curriculares/os objetivos considerados essenciais com 

um grau de consecução satisfatório produzindo trabalhos/registos de 

nível “Suficiente” ou, pontualmente “Insuficiente”; 

 É irregular no cumprimento das tarefas (da aula ou de casa) que podem 

apresentar imprecisões em termos de correção e fluência, mas são 

legíveis e revelam algum esforço; 

 Manifesta um interesse irregular nas atividades desenvolvidas na 

disciplina; 

 Frequenta as aulas de apoio com assiduidade e empenho, quando 
proposto pelo professor;  

 Por vezes perturba as atividades da sala de aula ou apresenta uma 

atitude demasiado passiva; 

 Nem sempre entrega os trabalhos solicitados dentro do prazo previsto. 

 

Nível 

4 

 Atinge as metas curriculares/os objetivos com um bom grau de 

consecução produzindo trabalhos/registos de nível “Bom” ou, 

pontualmente “Suficiente”; 

 Cumpre a maioria das tarefas (da aula ou de casa) com um bom nível de 

correcção e fluência; 

 Participa ativa e corretamente nas atividades desenvolvidas na 

disciplina; 

 Manifesta sentido de responsabilidade entregando os trabalhos 

solicitados dentro do prazo previsto. 

 

 

 

Nível 

5 

 Atinge as metas curriculares/os objetivos com um muito bom grau de 

consecução produzindo trabalhos/registos de nível “Muito Bom” ou, 

pontualmente “Bom”; 

 Cumpre todas as tarefas (da aula ou de casa) com um muito bom nível 

de correcção e fluência (frases complexas, aplicação de estruturas 

gramaticais treinadas na aula e outras);  

 Participa ativa e corretamente, nas atividades desenvolvidas na 

disciplina; 

 Manifesta sentido de responsabilidade entregando os trabalhos 
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solicitados dentro do prazo previsto; 

 Demonstra espírito de cooperação e interajuda. 

próprias 

 Fundamentação das 
intervenções 

 Auto e 
heteroavaliação 

OBS.: Deverá ser considerado o desempenho esperado pelo aluno nos termos definidos nas Metas 
Curriculares/Objetivos para cada ano de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 


