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PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE LÍNGUA INGLESA 

Alunos do 3º ao 5º do Ensino Fundamental 1 

 
 
Prezadas famílias 

 
Compartilhamos com vocês informações a respeito do processo de avaliação de Inglês 
realizado com os alunos de 3º ao 5º ano.  
Ao longo do trimestre, são realizadas as seguintes atividades avaliativas: 
  
Spelling Bee 
Ditado de palavras, expressões ou frases que foram estudadas durante as lessons de 
Inglês. Algumas habilidades são avaliadas com essa prática, como produção escrita de 
estruturas gramaticais, compreensão oral etc. As listas para estudo encontram-se nas 
últimas páginas do livro Student’s Book.  
O Spelling Bee é composto por três momentos importantes: 1º - Prática das primeiras 
25 palavras da lista; 2º - Prática das últimas 25 palavras da lista; 3º - Atividade 
avaliativa das 50 palavras da lista. As duas primeiras etapas não geram notas e 
configuram-se como momentos de estudo para a realização da 3ª etapa.  
  
Portfólio  
Produção de texto na Língua Inglesa à semelhança daqueles lidos durante as aulas. 
Com linguagem simples, vocabulário e estruturas gramaticais praticados em sala, o 
aluno tem a oportunidade de criar seus próprios textos.  
Durante o trimestre, o aluno pode ter várias oportunidades de realizar o Portfólio. 
Algumas dessas oportunidades serão avaliadas, e a nota obtida comporá a média 
final. Essas atividades são realizadas em classe e algumas são encaminhadas para 
casa. Os prazos de entrega são definidos pelos professores e informados à turma. 
  
Prova 
Ao final de cada trimestre, são agendadas provas de speaking, listening, writing, 
reading e grammar, de modo que os alunos tenham apenas uma prova de Inglês por 
dia. As datas dessas provas são informadas aos alunos sempre com uma semana de 
antecedência, assim como os conteúdos que devem ser estudados e as orientações de 
estudos. 
No 3º ano as atividades para estudo serão anotadas nas agendas e acompanhadas 
pelos professores. Nesse ano a introdução às provas é feita de forma gradual.  

  
Quiz 
Esta é uma atividade que não compõe a média final do aluno e tem a função de 
acompanhamento dos processos de aprendizagem individuais e coletivos. Contribui, 
assim, para a identificação de necessidade de maior atenção em processos 
específicos do aprendizado. Essa atividade não requer preparação prévia e é 
realizada sempre que a equipe pedagógica julga ser necessária. 



  
Como os pais podem colaborar?  
- Ajudando a criança a se lembrar de que deve levar o material para casa nos dias 
que antecedem as avaliações.  
- Estimulando-a a consultar por si mesma a agenda, para localizar as datas e os 
conteúdos das avaliações. 
- Ajudando-a a estabelecer uma boa rotina de estudos durante a realização das lições 
de casa. Assim, o período de estudos que antecede a prova tende a ser tranquilo.  
  
- Estimulando-a a praticar e memorizar a escrita das palavras. 
 - Valorizando os esforços da criança para produzir textos, sem chamar demasiada 
atenção para as faltas ortográficas que ela ainda comete, visto que está se iniciando 
na produção escrita em Língua Inglesa. 
  
Esperamos, com esse informe, ter esclarecido as famílias sobre os processos de 
avaliação realizados por nós, e colocamo-nos à disposição para outros 
esclarecimentos. 

 
Atenciosamente,  

 
Luciana Mello 
Coordenadora Pedagógica de Língua Inglesa 
 

Rua Comendador Elias Zarzur, 301  

Alto da Boa Vista – São Paulo  

Tel: +55 (11) 3878 6700 
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