
 
 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO 

Ano letivo: 2019 / 2020 

Anos: 10º/ 11º    Disciplinas: ESPANHOL - INICIAÇÃO 
 

As Aprendizagens Essenciais (A.E.) de LE têm em conta os documentos curriculares em vigor (1) para as três 

línguas estrangeiras (Programas, Metas Curriculares e o Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas (QECR, Conselho da Europa, 2001). A aprendizagem da língua consolida-se de forma gradual e 

através da articulação entre vários domínios de referência: Interação Oral e Produção Oral, Compreensão Oral, 

Leitura, Escrita, Intercultural e Léxico e Gramática.  
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De acordo com o nível de proficiência por ano e aluno.  

 

Compreensão oral 

Identificar as ideias principais e a informação relevante explícita 

em mensagens e textos curtos, de géneros e suportes diversos, 

sobre experiências pessoais e situações do quotidiano, interesses 

próprios e temas da atualidade, sempre que sejam constituídos, 

essencialmente, por frases simples e vocabulário muito frequente 

e sejam articulados de forma clara e pausada. 

 

Produção oral e Interação Oral  

Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados 

previamente. Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e 

ligadas a situações familiares. 

 

Leitura/ Compreensão escrita  

Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma concisa 

e clara. Identificar as ideias principais e selecionar informação 

explícita de sequências descritivas, narrativas, explicativas e 

argumentativas, em diversos textos curtos e médios de diversos 

géneros e suportes, onde predomine vocabulário frequente. 

 

Interação Escrita e Produção Escrita 

 
Escrever postais, mails e mensagens simples e curtas, nos quais: 
pede e dá informações; exprime opiniões, gostos e preferências; 

utiliza vocabulário elementar e estruturas frásicas simples; articula 
as ideias com coerência para gerar uma sequência linear de 

informações. Produzir textos escritos (7), de natureza diversificada, 

variando o nº de palavras de acordo com o ano de escolaridade, 

correspondendo a necessidades específicas de comunicação, 
evidenciando coerência, correção linguística e vocabulário 
diversificado. 

 
Léxico e Gramática 

Compreender formas de organização do léxico elementar e 

conhecer as estruturas frásicas simples da língua.  

Interação oral professor/ 

aluno(s); aluno(s)/ aluno(s), 

em variados contextos 

Produção oral espontânea e/ 

ou solicitada, em variados 

contextos 

Leitura em voz alta 

Trabalho individual/ em pares/ 

em grupo 

Grelhas de observação  

Testes de compreensão oral 

Outras atividades (3) 

 

 

 

Oralidade*= 

 

30% 

 

*Portaria 

nº243/2012, 

10 de 

agosto. 

Testes por domínio e/ou 

globalizantes 

Questões aula 

Atividades de compreensão e 

produção textual e do 

funcionamento da língua 

Fichas de trabalho 

Trabalho individual/ em pares/ 

em grupo 

Grelhas de observação 

Outras atividades (3) 

 

 

 

 

 

Leitura e 

Escrita = 

60% 

 

 

Intercultural 
Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e 

comportamentos verbais e não-verbais dos jovens hispano-falantes 

e relacioná-los com as suas próprias experiências. 

Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à 

cultura e à sociedade espanhola e hispanoamericana através de 

produtos e experiências verbais e não-verbais.  

1) Dado que o Intercultural apresenta um carácter 

transversal, a sua avaliação faz parte 

integrante dos outros domínios.  
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-Respeitar e cumprir as Atitudes estabelecidas nos Critérios Gerais 

de Avaliação, aprovados em Conselho Pedagógico, tendo por base 
os documentos estruturantes do AEL.  
 

-Considerando a especificidade da disciplina de língua 
estrangeira: 
. procurar ocasiões para praticar o idioma 
. valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação 

. demonstrar uma atitude positiva e confiante para aprender 

. perder o medo de dar erros e reconhecê-los como necessários à 
aprendizagem 

Observação direta e registos 10% 



 

Notas explicativas: 

1) Documentos disponíveis online 

2) De acordo com os descritores apresentados em anexo (QERC).  
3) As atividades realizadas no âmbito da flexibilidade curricular, de acordo com o PTT, serão enquadradas na avaliação do(s) 

domínio(s) trabalhados. 

4) A componente de Cidadania e Desenvolvimento será avaliada neste domínio, dando cumprimento ao Decreto-Lei nº55/ 
2018 de 6 de julho. 

5) Os descritores do Perfil dos Alunos são trabalhados em todos os domínios (de oralidade e de escrita), ao longo do ano: 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) Criativo (A, C, D, J) Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) Respeitador 

da diferença/ do outro (A, B, E, F, H) Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) Questionador (A, F, G, I, J) Comunicador (A, 

B, D, E, H) Autoavaliador (transversal às áreas) Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) Responsável/ autónomo (C, D, E, F, 

G, I, J) Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

6) Perfil de saída do QECR/ Metas/ A.E. para o Espanhol - Iniciação. 

 10º 11º 

 CAV CE IO/ IE/ PO/ PE CAV CE IO/ IE/ PO/ PE 

Espanhol A2.2 B1.1 A2.1 B1.1 B1.2 A2.2 

Abreviaturas: CAV – compreensão auditiva e audiovisual; CE – compreensão escrita; IO – interação oral; IE – interação 

escrita; PO – produção oral; PE – produção escrita 

7)  Número de palavras nas duas atividades Produção escrita 

Espanhol 10º e 11º Iniciaçõa 30-40 / 100-130 

 
 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 
 

Síntese dos Níveis de desempenho 

 0-4 5-9 10-13 14-17 18-20 

Oralid
ade 

Interpreta, com muitas 

dificuldades discursos 
orais. Não participa ou 
participa com muitas 

dificuldades em 
situações de interação 
discursiva e não produz 

textos orais, recorrendo 
sistematicamente à 
língua materna. 

Interpreta, com 

dificuldades, discursos 
orais. Raramente 
participa em situações 

de interação discursiva 
ou produz textos orais 
com muitas 

incorreções, 
recorrendo 
frequentemente à 

língua materna. 

Interpreta, 

satisfatoriamente, 
discursos orais. 
Participa em situações 

de interação discursiva 
e produz textos orais, 
ainda com algumas 

incorreções, recorrendo 

pontualmente à 

língua materna. 

Interpreta, com 

facilidade, discursos 
orais. Revela 
facilidade na interação 

discursiva e na 
produção de textos 
orais, deixando de 

recorrer à língua 
materna. 

Interpreta, com muita 

facilidade, discursos 
orais, até os mais 
complexos. Revela 

muita facilidade na 
interação discursiva e 
na produção de textos 

orais, sem recurso a 
língua materna.  

Leitura 
e 

Escrita 

Não compreende textos 
de qualquer tipo, nem 

interage em qualquer 
assunto de caráter 
geral. Redige, com 

muita dificuldade, textos 
de diversos tipos, não 
apresentando 

adequação nem no 

vocabulário nem nas 

estruturas. 

Compreende, com 
muita dificuldade, 

qualquer tipo de texto e 
interage em assuntos 
de caráter geral com 

muitas incorreções. 
Redige com dificuldade 
textos de diversos 

tipos, apresentando 
pouca adequação no 
vocabulário e nas 

estruturas. 

Compreende textos de 
diferentes tipos e 

interage em assuntos 
de caráter geral de 
forma satisfatória. 

Redige, ainda com 
algumas lacunas, 
textos de diversos 

tipos, apresentando 
alguma adequação no 
vocabulário e nas 

estruturas. 

Compreende textos de 
diferentes tipos e 

interage em assuntos 
de caráter geral com 
facilidade. Redige 

textos de diversos 
tipos, apresentando 
facilidade no uso do 

vocabulário e das 
estruturas. 

 

Compreende textos de 
diferentes tipos e 

interage em assuntos de 
caráter geral com 
bastante facilidade. 

Redige textos de 
diversos tipos, até os 
mais complexos, 

apresentando muita 
facilidade no uso do 
vocabulário e das 

estruturas. 

Léxico 
e 

Gramá
tica 

Não utiliza 
adequadamente 

vocabulário comum 
nem regras básicas de 
funcionamento da 

língua estrangeira, 
revelando muitas falhas 
de nível fonético-

fonológico, sintático, 
semântico e discursivo. 

Utiliza com dificuldade 
quer o vocabulário 

comum quer as regras 
básicas de 
funcionamento da 

língua estrangeira, 
revelando falhas de 
nível fonético-

fonológico, sintático, 
semântico e discursivo. 

Utiliza de forma 
satisfatória vocabulário 

comum e por vezes 
diversificado e regras 
básicas de 

funcionamento da 
língua, embora revele 
algumas falhas de nível 

fonético fonológico, 
sintático, semântico e 
discursivo. 

Utiliza facilmente 
vocabulário comum e 

algo diversificado e 
regras básicas de 
funcionamento da 

língua, manifestando 
poucas falhas de nível 
fonético-fonológico, 

sintático, semântico e 
discursivo. 

Utiliza muito facilmente 
e de forma apropriada 

vocabulário diversificado 
e regras básicas de 
funcionamento da 

língua, manifestando 
muito poucas ou 
nenhumas falhas de 

nível fonético-
fonológico, sintático, 
semântico e discursivo. 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 9 setembro de 2019 

O Representante do Grupo Disciplinar, 

Maria João Dias Garcia 

 


