
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

ESPANHOL – 9.º ano 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A – Linguagem e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento 

crítico e pensamento 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. 

DOMÍNIOS DOMÍNIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

(%) 
PERFIL DO ALUNO DESCRITORES DE DESEMPENHO 
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Compreensão oral 
Compreensão auditiva e audiovisual 
Identifica as ideias principais e seleciona 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 

Interação e produção oral 20 

Interação oral 
Interage em conversas curtas bem estruturadas e ligadas a situações 
familiares, apoiando-se, quando necessário, no discurso do interlocutor, 
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; 
 - utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e 
estruturas frásicas elementares; 
 - pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido  
 
Produção Oral 
Exprime-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados 
previamente, nos quais: 
 - descreve o meio envolvente e situações do 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. 
 

Escrita 

 
Compreensão escrita/ leitura 
 
 

50 

Compreensão escrita / leitura 
Identifica, seleciona e associa informação explícita e informação 
implícita 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 sobre 
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. 

Interação escrita 

Interação escrita 
Escreve cartas, mails, notas e mensagens diversas, em papel ou em 
aplicações digitais (chats, fóruns, 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; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e 
estruturas frásicas elementares; 
- articula as ideias com recursos elementares de coordenação e 
subordinação para gerar uma sequência lógica de informações; 
 - respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens, 
adequando-as ao destinatário 
 

 
 
Produção escrita 

Produção escrita 
Escreve 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; 
 - utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e 
estruturas frásicas elementares; 
 - articula as ideias com recursos elementares de coordenação e 
subordinação para gerar uma sequência lógica de informações; 
- respeita as convenções textuais dos géneros trabalhados previamente 
nas aulas. 
 

 

ATITUDES 

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

20   



PROCEDIMENTOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 
 

1) Serão utilizados os instrumentos que melhor se adequem ao Perfil dos Alunos, tendo em conta as competências a desenvolver e o momento avaliativo, nomeadamente fichas de trabalho, 
apresentações, “lluvia de ideas”, jogos pedagógicos, cartazes, descrição de imagens, pessoas, etc., formulários, fichas de avaliação, trabalhos de grupo / projeto, auto e heteroavaliação, 
grelhas de observação. O professor informará os alunos sobre os instrumentos de avaliação os instrumentos escolhidos ficando esta informação registada no caderno do aluno. 
2) Os alunos são sempre informados dos critérios de avaliação, assim como das eventuais propostas de correção. 

3) As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento/ Projeto Interdisciplinar de Turma são consideradas na avaliação da disciplina. 

 

 


