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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO 
                CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO BÁSICO – FRANCÊS E ESPANHOL 

ANO LETIVO 2019 / 2020 

 
 Os critérios de avaliação foram elaborados de acordo com a legislação em vigor, o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, os 

programas, as Metas curriculares e as Aprendizagens Essenciais em articulação com o Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória. 
 

 APRENDER A CONHECER / APRENDER A FAZER APRENDER A VIVER JUNTOS 
/APRENDER A SER 

 

 
 

Aprendizagens Essenciais/Articulação com o Perfil do Aluno (1) 

 

Domínios  
Competência comunicativa, intercultural e estratégica Competências pessoais e sociais 

Competência Comunicativa: 

Compreensão, interação e produção escrita: 

o Compreender: apreender eficazmente o sentido de textos de 

natureza diversa. 

o Escrever: elaborar textos claros e variados de modo estruturado. 
 
      Compreensão, interação e produção oral:  

o Ouvir: identificar/interpretar o conteúdo e forma da mensagem.  
o Falar: interagir com eficácia; falar sobre os temas explorados.  

 

Competência Intercultural: 

Reconhecer realidades interculturais distintas. 

 

Competência Estratégica: 

Comunicar eficazmente em contexto 

 

 Responsabilidade e integridade  

 Excelência e exigência  

 Curiosidade, reflexão e 
inovação   

 Cidadania e participação  

 Autonomia  

                                                
1) Ações estratégicas de ensino orientadas para o perfil do aluno estão em conformidade com o documento das  Aprendizagens Essenciais (AE) referentes ao Ensino Básico homologadas 
pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de julho. 

 

https://dre.pt/application/file/a/115742277
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Descritores / Competências do perfil do 
aluno 

 Analítico (A, B,C, D, G) 

 Sistematizador/Organizador (A, B, C, I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Respeitador da diferença/do 
outro (A, B, E, F, H)  

 Criativo (A, C, D, J) 

 Participativo/colaborador (B, 
C, D, E, F)  

 Responsável/Autónomo (C, D, 
E, F, G, J)  

       

 

Avaliação formativa e sumativa 
Instrumentos de avaliação 

 Testes e/ou trabalho de projeto 

 Fichas sobre as diferentes competências 

 Apresentações orais (previamente preparadas) 

 
  

 

Grelhas de observação de:  
 

 
 

prazos…)  
 

 
 

 
     

Percentagem na avaliação Competência escrita: 60% 

Competência oral: 25% 

15% 

 7º ano (disciplina com organização de funcionamento semestral) - avaliação intercalar qualitativa a meio do semestre e avaliação sumativa no final do semestre. 

 No 8º e 9º anos:  

 Fator de Ponderação do 2ºPeríodo: C2ºP =(3x1ºP) + (7x2º P) ÷ 10; 
 Fator de Ponderação do 3º Período: C3ºP = (5x2ºP) + (5x3º P) ÷ 10.
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 O aluno:  

 

 
 

Nível 
1 

-Não compreende ideias gerais ditas ou escritas em língua corrente; 

-Não escreve frases simples nem adequadas a necessidades específicas de comunicação; 
-Não produz de forma simples nem articulada enunciados para narrar, descrever ou expor informações e pontos de vista; 
-Não traz material necessário; 

-Não é organizado, nem assíduo, nem pontual; 
-Não demonstra empenhamento na realização dos trabalhos; 
-Não demonstra respeito nem coopera com os outros. 

 
 
 

Nível 
2 

-Compreende com dificuldade ideias gerais ditas ou escritas em língua corrente; 
 -Escreve frases simples, mas com bastantes incorreções, em resposta a necessidades específicas de comunicação; 

-Produz de forma simples ou com alguma complexidade, mas mal articulados, enunciados para narrar, descrever ou expor informações e pontos de 
vista; 
-Traz material com pouca frequência; 
-É pouco organizado, assíduo e pontual; 
-Demonstra pouco empenhamento na realização dos trabalhos; 
-Demonstra pouco respeito e cooperação com os outros. 

 
 
 

Nível 
3 

-Compreende com relativa facilidade frases simples ou com alguma complexidade exprimindo ideias gerais; 

-Escreve frases adequadas ao seu nível de aprendizagem com algumas incorreções, respondendo a necessidades específicas de comunicação; 
  -Produz de forma articulada, mas com algumas incorreções, enunciados para narrar, descrever ou expor informações e pontos de vista; 
  -Traz frequentemente material; 
  -É organizado, assíduo e pontual; 
  - Faz habitualmente os TPC; 
  -Demonstra algum empenhamento na realização dos trabalhos; 
  -Demonstra respeito e coopera com os outros. 

 
 

Nível 
4 

  -Compreende com facilidade frases com alguma complexidade, exprimindo ideias gerais; 

  -Escreve frases com alguma complexidade quase sem incorreções e bem adequadas a necessidades específicas de comunicação; 

  -Produz com alguma complexidade e bem articulados enunciados para narrar, descrever ou expor informações e pontos de vista; 
  -Raramente se esquece do material; 
  -É organizado, assíduo e pontual; 
  -Faz sempre e bem os TPC; 
  -Demonstra empenhamento na realização dos trabalhos; 
  -Demonstra respeito e cooperação com os outros. 

 
 

Nível 
5 

  -Compreende com muita facilidade frases com alguma complexidade exprimindo ideias gerais; 

  -Escreve frases corretas com alguma complexidade respondendo a necessidades específicas de comunicação; 

  -Produz com alguma complexidade e muito bem articulados enunciados para narrar, descrever ou expor informações e pontos de vista; 

  -Traz sempre o material necessário; 
  -É muito organizado, assíduo e pontual; 

  - Faz sempre e muito bem os TPC; 
  - Demonstra muito empenhamento, criatividade e espírito crítico na realização dos trabalhos; 
  -Demonstra respeito e coopera com os outros. 


