Departamento de Línguas – Espanhol - 8º ano, nível A2.1
Critérios de Avaliação – 2020/2021
Ponderação

Áreas do saber específico /Competências
Todas as áreas de competências do P.A. são trabalhadas, ao longo do ano, de acordo com as diversas ações estratégicas de ensino.

Compreensão auditiva e audiovisual

10%

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.

Interação oral
Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a situações familiares, nas quais: pede e dá informações
sobre o meio envolvente, situações do quotidiano e experiências pessoais; apresenta opiniões, gostos e
preferências; pronuncia, geralmente de forma compreensível, os recursos linguísticos trabalhados nas aulas.

Oralidade
20%

Produção Oral
Exprimir-se de forma simples em monólogos curtos preparados previamente, nos quais: utiliza sequências descritivas
(sobre o meio envolvente e situações do quotidiano) e narrativas (sobre experiências pessoais e acontecimentos
reais ou imaginários, presentes ou passados); apresenta opiniões, gostos e preferências; usa um léxico elementar e
estruturas frásicas simples; pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido.
Compreensão escrita / leitura
Identificar as ideias principais e selecionar informação explícita de sequências descritivas, narrativas, explicativas e
argumentativas, em textos curtos e médios de diversos géneros e suportes, 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 e predomine vocabulário frequente.

Interação escrita

Escrita

50%

Escrever postais, mails e mensagens simples e curtas, em papel ou em aplicações digitais, nos quais: pede e dá
informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano e experiências pessoais; exprime opiniões, gostos e
preferências; utiliza vocabulário elementar e estruturas frásicas simples; articula as ideias com coerência para gerar
uma sequência linear de informações.

Produção escrita
Escrever textos simples e curtos, em papel ou em aplicações digitais, sobre assuntos trabalhados nas aulas, nos
quais: - descreve situações do quotidiano; conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários,
presentes ou passados; exprime opiniões, gostos e preferências; utiliza vocabulário elementar e estruturas frásicas
simples; articula as ideias com coerência para gerar uma sequência linear de informações.

Comportamento:
Respeita os outros;
Cumpre regras;
Respeita o material

Atitudes

20%

Responsabilidade:
É assíduo;
É pontual;
Apresenta o material necessário;
Realiza as tarefas;
Cumpre os prazos.

Áreas transversais: gramática, domínio intercultural, autonomia, participação
e cooperação

Domínios

Instrumentos
de avaliação

Fichas de
trabalho
Apresentações
“ lluvia de
ideas”
Jogos
pedagógicos
Cartazes
Descrição de
imagens,
pessoas…
Fichas de
avaliação
Trabalhos de
grupo / projeto
Auto e
heteroavaliação
Grelhas de
observação

Áreas de competências
do Perfil do aluno (PA)

A- Linguagens e textos
B- Informação e
comunicação
C- Raciocínio e resolução
de problemas
D- Pensamento crítico e
criativo
E- Relacionamento
interpessoal
F- Desenvolvimento
pessoal e autonomia
G- Bem-estar, saúde e
ambiente
H- Sensibilidade estética e
artística
I- Saber científico, técnico
e tecnológico
J- Consciência e Domínio
do Corpo

