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               150710 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO NUNES                                                                                                                                                         
Arcozelo – BARCELOS 

Critérios de avaliação 
 (Anos de escolaridade abrangidos pelo D.L n.º 55/2018 de 6 de julho) 

 

Ano letivo 2020/2021 

ESPANHOL  - 9º ano 

  A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as Aprendizagens Essenciais, 

que constituem orientação curricular base, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória.  

A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e assume caráter contínuo e sistemático.  

A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos, tendo 

como objetivos a classificação e certificação. A informação resultante da avaliação sumativa materializa-se numa escala numérica 

de 1 a 5.  

No processo avaliativo são utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e adequados às finalidades, ao 

objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação a recolher, que variam em função da diversidade e especificidade 

do trabalho curricular a desenvolver com os alunos.  

 
Escala de classificação:  

 

 

 

 

 

 

 

Classificação da prova Classificação final da 
disciplina 

Menções 

0 a 19 1                Insuficiente 

20 a 49 2 

50 a 69 3 Suficiente 

70 a 89 4 Bom 

90 a 100 5 Muito Bom 
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Conhecimentos
/ capacidades 

 
 
 

85% 
 
 
 
 

Domínios Descritores 

Perfil dos Alunos 

Técnicas, instrumentos e 
procedimentos a mobilizar 
na recolha de informação O aluno deve ficar capaz de: 
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Compreensão Auditiva e Audiovisual  (B1.1) 
Identificar as ideias principais e selecionar informação explícita em 
intervenções e discursos breves, de géneros e suportes diversos, sobre 
pessoas, experiências, produtos, serviços, situações do quotidiano, do 
mundo do trabalho e do lazer e sobre temas da atualidade, sempre que 
as ideias sejam claras e bem estruturadas, predomine um vocabulário 
frequente e a articulação seja clara. 

 
Conhecedor/sabedor/culto/info
rmado 
(A, B, G, I, J) 
 
Participativo/ colaborador 
 (B, C, D, E, F) 
 
Sistematizador/ organizador 
 (A, B, C, I, J) 

 

 

 
 
Testes globais -------------------------30% 
 
 
 
 
 
Mini-testes por domínio  
(Compreensão escrita/ Interação escrita 
/Produção escrita/ Léxico e Gramática / 

Compreensão oral):-------------------- 35% 
 
 
 
 
 
Apresentações orais / Dramatizações (em 

grupo ou individuais) / DAC :---------- 20% 
 
 

 
 
 
 
 
 

Compreensão escrita - (B1.2) 
Selecionar e associar informação relevante de sequências descritivas, 
explicativas, narrativas e argumentativas, em textos de géneros e 
suportes diversos, sobre situações do quotidiano, do mundo do 
trabalho e do lazer e assuntos da atualidade cultural, política e 
científica, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas, 
predomine o vocabulário frequente e contenha expressões idiomáticas 
muito correntes. 

Conhecedor/sabedor/culto/info
rmado 
 (A, B, G, I, J) 
 
Leitor (A, B, C, D, F, H, I,) 
 
Questionador (A, F, G, I, J) 
 
Sistematizador/organizador  
(A, B, C, I, J) 

Produção e Interação oral - (A2.2) 
Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a situações 
familiares, nas quais: troca ideias, informações, opiniões e desejos 
sobre situações do quotidiano, experiências e interesses pessoais e 
temas da atualidade; aconselha e orienta em tarefas e situações 
diversas; se apoia, quando necessário, no discurso do interlocutor; 
utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e 
estruturas frásicas elementares; pronuncia de forma suficientemente 
clara para ser entendido.  
Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados 
previamente, nos quais: descreve o meio envolvente e situações do 

Comunicador (A, B, D, E, H) 
 
Conhecedor/sabedor/ culto/ 
Informado (A, B, G, I, J)  
 
Criativo (A, C, D, J)  
 
Participativo/colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
Respeitador da diferença/do 
outro 
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quotidiano; conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou 
imaginários, presentes ou passados; apresenta opiniões, gostos, 
preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do 
quotidiano e temas da atualidade; utiliza vocabulário e expressões 
idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares; 
pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 

(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 
 

Produção e Interação escrita (A2.2) 
Escrever textos simples diversos, em papel ou em aplicações digitais, 

nos quais: descreve o meio envolvente e situações do quotidiano; conta 

experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes 

ou passados; exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, 

desejos e hipóteses sobre assuntos do quotidiano e temas da 

atualidade.  

Escrever cartas, mails, notas e mensagens diversas, em papel ou em 
aplicações digitais (chats, foros, redes sociais, entre outros), nos quais: 
pede e dá informações sobre o meio envolvente, situações do 
quotidiano, experiências e interesses pessoais, acontecimentos reais 
ou imaginários, preferências e opiniões; exprime opiniões, gostos, 
preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do 
quotidiano e temas da atualidade; aconselha e orienta em tarefas e 
situações diversas. 

Comunicador (A, B, D, E, H) 
 
Conhecedor/sabedor/ culto/ 
Informado (A, B, G, I, J)  
 
Criativo (A, C, D, J)  
 
Participativo/colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
Respeitador da diferença/do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 
 

Léxico e Gramática - (A2.2) 
Os recursos fonético-fonológicos, ortográficos, gramaticais e lexicais 

indispensáveis para a aprendizagem da língua espanhola devem ser 

tratados desde uma abordagem comunicativa, isto é, usando a língua 

em contexto e, sempre que possível, através da negociação e realização 

de tarefas e projetos significativos para discentes e docentes.  

O conhecimento gramatical e lexical dos alunos, no final deste ano de 
ensino, limita-se à utilização do vocabulário e expressões idiomáticas 
muito frequentes e estruturas frásicas elementares; à  articulação das 
ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação para 
gerar una sequência lógica de informações e ao respeita das 
convenções textuais dos géneros trabalhados previamente nas aulas. 

Conhecedor/sabedor/ culto/ 
Informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Indagador/investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 
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COMPETÊNCIA 
INTERCULTURAL 

 
Estabelecer relações entre os elementos do 

património cultural, das tradições e dos 

comportamentos sociais dos países hispanofalantes e 

relacioná-los com os de Portugal.  

Expressar e responder a informações e conhecimentos 
relativos à língua, às sociedades e ao património 
cultural e artístico dos países hispanofalantes, usando-
os em atividades diversificadas (trabalhos, 
apresentações, jogos, concursos, exposições, vídeos, 
artefactos, atividades de palco, etc.) 

 
Comunicador (A, B, D, E, H) 
 
Conhecedor/sabedor/ culto/ 
Informado (A, B, G, I, J)  
 
Criativo (A, C, D, J)  
 
Participativo/colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
Respeitador da diferença/do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 

 

 

COMPETÊNCIA 
ESTRATÉGICA 

Identificar os objetivos das atividades de 

aprendizagem propostas na aula. - Identificar as 

estratégias de comunicação e de aprendizagem que se 

ajustam ao seu perfil de aprendente, apoiando-se em 

questionários e outros documentos (Portefólio 

Europeu das Línguas, entre outros).  

Utilizar recursos de aprendizagem variados (manuais, 

dicionários, enciclopédias, gramáticas, jornais, 

revistas, etc.), em suporte papel, digital e outros, em 

função dos objetivos das atividades propostas na aula.  

Reconhecer os erros como parte integrante do 

processo de aprendizagem e propor formas de os 

superar.  

Avaliar os progressos e carências, próprios e alheios, 

na aquisição da língua. - Aceder ao sentido de 

mensagens orais e escritas através de diversos indícios 

contextuais e textuais, alargar os recursos verbais e 

não-verbais. 

Mobilizar suportes diversos (papel, digital e outros) 
nas tarefas de interação e de produção oral e escrita 

 
 
 
Comunicador (A, B, D, E, H) 
 
Conhecedor/sabedor/ culto/ 
Informado (A, B, G, I, J)  
 
Criativo (A, C, D, J)  
 
Participativo/colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
Respeitador da diferença/do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 
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Atitudes 
 

15% 

 Responsabilidade e organização 
 
(qualidade e organização do caderno diário 

e outros registos; apresentação e utilização 

adequada do material escolar)  

 

 Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
(realização autónoma de tarefas; 

participação organizada e adequada; 

pensamento crítico e criativo) 

 

 Atitudes e comportamentos 
adequados em contexto escolar   
 
(cumprimento de regras; atenção e 
concentração nas aulas; relacionamento 
interpessoal; cooperação) 

O aluno deve ser capaz de: 

- Organizar, de forma adequada e responsável, o 
trabalho a desenvolver, assim como o diverso 
material escolar; 

- Participar ativamente e adequadamente na 
realização das tarefas, mostrando autonomia, 
iniciativa e argumentando as suas tomadas de 
posição; 

- Adotar comportamentos adequados ao contexto 
escolar e cumprir regras estabelecidas; 

- Colaborar e cooperar em diversos contextos, 
interagindo com tolerância, empatia e 
responsabilidade. 

 

 
 

• Grelhas de observação e registo de 

comportamento/atitudes; 

Grelha de registo de 

desempenho/trabalho em sala de aula; 

Caderno diário; 

Material essencial para a disciplina.  

 

Cada parâmetro de avaliação deste 
domínio tem um peso igual na avaliação, 
isto é, 5% cada. 

                                                                                                                                                                                                                Ponderação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


