
 
 

 

 

 
 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO (ENSINO SECUNDÁRIO) 
2022/23 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS  ESPANHOL LE II – FORMAÇÃO ESPECÍFICA 10º ANO 

Domínios  
Aprendizagens Essenciais 

 

PASEO 
(AC e 

Descritores) 
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Critérios 

Descritores ou níveis de Desempenho / Standards 

A 
Insuficiente 

B  
Suficiente 

C  
Bom  

D  
Muito Bom  

 
Competência comunicativa: 

 

Compreensão auditiva e audiovisual – B1.2 

Compreender as ideias principais e selecionar e 

associar informação pertinente (verbal e não verbal) 

em documentos audiovisuais diversos, sobre situações 

do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer, 

assuntos da atualidade cultural, política e científica, 

experiências pessoais e vivências das sociedades 

contemporâneas, sempre que as ideias sejam 

estruturadas com marcadores explícitos, predomine o 

vocabulário frequente, contenha expressões 

idiomáticas muito correntes e a articulação seja clara. 

A, B, C, D, F, 
H, I 

25
% 

Teste de 
compreensão 
oral (1x por 
período) 

Critério 1 
Identifica as ideias 

principais e a 
informação 

relevante explícita 

Identifica as ideias 
principais e a 
informação 
relevante explícita, 
com muitas 
dificuldades. 

Identifica as ideias 
principais e a 
informação 
relevante explícita, 
com algumas 
dificuldades. 

Identifica as 
ideias principais 
e a informação 
relevante 
explícita, com 
facilidade. 

Identifica as ideias 
principais e a 
informação 
relevante explícita, 
com muita 
facilidade. 

Critério 2 
Valoriza e avalia os 
progressos próprios 

e dos colegas na 
compreensão 

auditiva e 
audiovisual.  

Não valoriza e avalia 
os progressos 
próprios e dos 
colegas na 
compreensão 
auditiva e 
audiovisual. 

Demonstra 
dificuldade em 
valoriza e a avaliar 
os progressos 
próprios e dos 
colegas na 
compreensão 
auditiva e 
audiovisual. 

Valoriza e 
avalia, com 
facilidade, os 
progressos 
próprios e dos 
colegas na 
compreensão 
auditiva e 
audiovisual. 

Valoriza e avalia, 
com muita 
facilidade,  os 
progressos 
próprios e dos 
colegas na 
compreensão 
auditiva e 
audiovisual. 

Critério 3 
Infere o significado 

dos termos 
desconhecidos, a 

partir do contexto, 
das palavras-chave, 
das ilustrações e da 
comparação entre 

línguas. 

Não é capaz de 
Inferir o significado 
dos termos 
desconhecidos, a 
partir do contexto, 
das palavras-chave, 
das ilustrações e da 
comparação entre 
línguas. 

Infere o significado 
dos termos 
desconhecidos, a 
partir do contexto, 
das palavras-chave, 
das ilustrações e da 
comparação entre 
línguas, com alguma 
dificuldade. 

Infere o 
significado dos 
termos 
desconhecidos, 
a partir do 
contexto, das 
palavras-chave, 
das ilustrações 
e da 
comparação 
entre línguas, 
com facilidade. 

Infere o significado 
dos termos 
desconhecidos, a 
partir do contexto, 
das palavras-chave, 
das ilustrações e da 
comparação entre 
línguas, com muita 
facilidade. 
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Critérios 

Descritores ou níveis de Desempenho / Standards 

A 
Insuficiente 

B  
Suficiente 

C  
Bom  

D  
Muito Bom  

 
 
 

Competência comunicativa: 

 
 

Compreensão escrita – B2.1 
Seguir indicações, normas e instruções complexas. 
- Compreender ideias específicas e conclusões 
gerais sobre aspetos socioculturais relevantes. - 
Selecionar e associar informação pertinente e 
específica em textos predominantemente 
explicativos e argumentativos complexos, de 
diversos géneros, sobre vivências, problemas e 
desafios do mundo contemporâneo, sempre que 
as ideias sejam estruturadas com marcadores 
explícitos e predominem vocabulário frequente e 
expressões idiomáticas correntes. 

A, B, C, D, F, H, 
I 

25% 
Teste escrito  
(1x por 
período)  

Critério 1 
Segue indicações, 
normas e instruções 
concisas e claras 
 

Não é capaz de 
seguir 
indicações, 
normas e 
instruções 
concisas e 
claras 

Segue 
indicações, 
normas e 
instruções 
concisas e 
claras, com 
dificuldade. 

Segue 
indicações, 
normas e 
instruções 
concisas e 
claras com 
facilidade. 

Segue 
indicações, 
normas e 
instruções 
concisas e 
claras, com 
muita 
facilidade 

Critério 2 
Seleciona as ideias 
principais em textos 
simples e curtos. 

Não é capaz de 
selecionar as 
ideias principais 
em textos 
simples e 
curtos. 

Seleciona as 
ideias 
principais em 
textos simples 
e curtos, com 
dificuldade. 

Seleciona as 
ideias 
principais em 
textos simples 
e curtos com 
facilidade. 

Seleciona as 
ideias 
principais em 
textos simples 
e curtos com 
muita 
facilidade 

Critério 3 
Identifica de 
informações 
específicas 
 

Identifica com 
muitas 
dificuldades as 
informações 

Identifica com 
alguma 
dificuldade as 
informações 

Identifica com 
facilidade as 
informações 

Identifica com 
muita 
facilidade as 
informações 

Critério 4 
Compreensão de 
textos específicos 
do quotidiano.  
 
 

Não é capaz de 
Compreender 
textos 
específicos do 
quotidiano. 

Compreende 
textos 
específicos do 
quotidiano 
com alguma 
dificuldade. 

Compreende 
textos 
específicos do 
quotidiano com 
facilidade. 

Compreende 
textos 
específicos do 
quotidiano 
com muita 
facilidade. 
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Critérios 

Descritores ou níveis de Desempenho / Standards 

A 
Insuficiente 

B  
Suficiente 

C  
Bom  

D  
Muito Bom  

Competência comunicativa:  
 

Interação oral – B1.1 
Interagir em conversas inseridas em situações familiares, em 
vivo ou em aplicações digitais, nas quais: - troca ideias, 
informações e opiniões sobre pessoas, experiências, 
produtos, serviços, o mundo do trabalho e do lazer e temas 
da atualidade; - usa vocabulário frequente e estruturas 
frásicas diversas e mobiliza recursos gramaticais adequados 
para ligar, clarificar e reformular as ideias; - pronuncia 
geralmente de forma clara e com ritmo e entoação 
apropriados; - reage, de forma pertinente, ao discurso do 
interlocutor e respeita o registo e os princípios de cortesia 
verbal. 
 

Produção oral – B1.1 
Exprimir-se, com alguma fluência, em monólogos preparados 
previamente (em vivo, em gravações ou em aplicações 
digitais), nos quais: - descreve, narra e/ou expõe informações 
sobre assuntos do seu interesse e temas da atualidade; - usa 
vocabulário frequente, estruturas frásicas simples e recursos 
discursivos adequados para construir uma sequência 
coerente de informações; - pronuncia geralmente de forma 
clara, com ritmo e entoação apropriados.  

A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I, J 

25% 

Prova de 
expressão / 
interação 
oral  
(1x por 
período) 

Critério 1 
 

Produção oral: 
Exprimindo-se 

de forma 
simples 

 
 

Exprime-se, de 
forma muito 
simples, com 
muita 
dificuldade, 
apoiando-se 
num texto 
memorizado ou 
previamente 
trabalhado. 

Exprime-se, 
de forma 
muito 
simples, com 
alguma 
dificuldade, 
apoiando-se 
num texto 
memorizado 
ou 
previamente 
trabalhado 
 

Exprime-se, de 
forma muito 
simples, com 
facilidade, 
apoiando-se 
num texto 
memorizado ou 
previamente 
trabalhado. 

Exprime-se de 
forma muito 
simples, com 
muita 
facilidade, 
apoiando-se 
num texto 
memorizado 
ou 
previamente 
trabalhado. 

Critério 2 
 

Interação oral: 
Em situações 
do quotidiano 

 
 
 
 
 
 

Interage, com 
muita 
dificuldade, em 
situações do 
quotidiano, 
previamente 
preparadas e 
apoiando-se no 
discurso do 
interlocutor 

Interage, com 
alguma 
dificuldade, 
em situações 
do 
quotidiano, 
previamente 
preparadas e 
apoiando-se 
no discurso 
do 
interlocutor 

Interage, com 
facilidade, em 
situações do 
quotidiano, 
previamente 
preparadas e 
apoiando-se no 
discurso do 
interlocutor. 

Interage, com 
muita 
facilidade, em 
situações do 
quotidiano, 
previamente 
preparadas e 
apoiando-se 
no discurso 
do 
interlocutor 



 
 

 

 

 
 

 

Domínios  
Aprendizagens Essenciais 
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Critérios 

Descritores ou níveis de Desempenho / Standards 

A 
Insuficiente 

B  
Suficiente 

C  
Bom  

D  
Muito Bom  

 
Competência comunicativa:  

 
Interação escrita – B1.1 
Escrever cartas, mails e mensagens, em papel ou em 
aplicações digitais, nos quais: - pede e dá informações 
exprimindo com clareza opiniões e argumentos sobre 
assuntos do seu interesse e temas de atualidade; - utiliza 
vocabulário frequente, estruturas gramaticais simples e 
recursos adequados para construir textos coerentes e 
coesos; - respeita as convenções textuais e 
sociolinguísticas dos géneros utilizados, adequando-as ao 
destinatário. 
 
Produção escrita – B1.1 
Escrever textos diversos, em papel ou em aplicações 
digitais, nos quais: - descreve situações, narra 
acontecimentos e expõe informações, opiniões e 
argumentos sobre assuntos do seu interesse e temas da 
atualidade; - utiliza vocabulário frequente, estruturas 
frásicas simples e recursos discursivos adequados para 
construir textos coerentes e coesos; - respeita as 
convenções dos géneros textuais trabalhados. 
 

A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I, J 
 
 

25% 

Teste de 
avaliação  
Escrito  
(1x por 
período) 

Critério 1 
Produção de 
textos simples e 
muito curtos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Critério 2 
Interação escrita: 

Escreve postais, 
mails e 
mensagens 
simples e 
curtas, em 
papel ou em 
aplicações 
digitais. 

Escreve, com 
muita 
dificuldade, 
textos simples 
e muito 
curtos, sobre 
assuntos 
trabalhados 
nas aulas 
 
 
 
 
 
 

Não é capaz 
de escrever 
postais, 
mails e 
mensagens 
simples e 
curtas, em 
papel ou em 
aplicações 
digitais. 

Escreve, 
com alguma 
dificuldade, 
textos 
simples e 
muito 
curtos, 
sobre 
assuntos 
trabalhados 
nas aulas 
 
 
 
 

Escreve 
postais, 
mails e 
mensagens 
simples e 
curtas, em 
papel ou 
em 
aplicações 
digitais, 

com alguma 
dificuldade. 

Escreve, com 
facilidade, 
textos 
simples e 
muito curtos, 
sobre 
assuntos 
trabalhados 
nas aulas 
 
 
 
 
 
 

Escreve 
postais, 
mails e 
mensagens 
simples e 
curtas, em 
papel ou em 
aplicações 
digitais, com 

facilidade. 

Escreve, 
com muita 
facilidade, 
textos 
simples e 
muito 
curtos, 
sobre 
assuntos 
trabalhados 
nas aulas 
 
 

 
Escreve 
postais, 
mails e 
mensagens 
simples e 
curtas, em 
papel ou 
em 
aplicações 
digitais, 

com muita 
facilidade. 



 
 

 

 

 
 

Domínios  
Aprendizagens Essenciais 

 

PASEO 
(AC e 

descritores) 
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Instrume
ntos/Tar

efas 
Critérios 

Descritores ou níveis de Desempenho / Standards 

A 
Insuficiente 

B  
Suficiente 

C  
Bom  

D  
Muito Bom  

 
 
 
 
Competência intercultural 
 
 
Interpretar factos, atitudes, comportamentos e valores 
culturais mobilizando conhecimentos de natureza diversa e 
demonstrando abertura (aliada ao espírito crítico e/ou à 
empatia). - Interpretar a presença de traços históricos e 
culturais de Espanha em Portugal e de Portugal em 
Espanha. - Interpretar elementos do património natural e 
cultural e dos comportamentos sociais e sociolinguísticos 
dos países hispano-falantes e relacioná-los com os de 
Portugal, usando-os em atividades diversificadas 
(trabalhos, apresentações, jogos, concursos, exposições, 
vídeos, artefactos, atividades de palco, etc.). 

A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I, J 

In
te

gr
ad

as
 n

a 
co

m
p

et
ê

n
ci

a 
co

m
u

n
ic

at
iv

a 

Teste de 
avaliação  
Escrito  
(1x por 
período) 
 
Produção/ 
interação 
oral 

 
 

Critério 1 
 

Reconhece 
factos, 

referências 
culturais, 
atitudes e 

comportamento
s verbais e não-

verbais dos 
jovens 

hispanofalantes 
e relacioná-los 

com as suas 
próprias 

experiências.  
 
 

 Não 
Reconhece 
factos, 
referências 
culturais, 
atitudes e 
comportame
ntos verbais 
e não-
verbais dos 
jovens 
hispanofalan
tes e não os 
relaciona 
com as suas 
próprias 
experiências. 

Reconhece 
factos, 
referências 
culturais, 
atitudes e 
comportam
entos 
verbais e 
não-verbais 
dos jovens 
hispanofala
ntes e 
relacioná-
los com as 
suas 
próprias 
experiência
s 
com 
alguma 
dificuldade. 

Reconhece 
factos, 
referências 
culturais, 
atitudes e 
comportame
ntos verbais 
e não-
verbais dos 
jovens 
hispanofalan
tes e 
relacioná-los 
com as suas 
próprias 
experiências 
com 
facilidade. 
 

Reconhece 
factos, 
referências 
culturais, 
atitudes e 
comportam
entos 
verbais e 
não-verbais 
dos jovens 
hispanofala
ntes e 
relacioná-
los com as 
suas 
próprias 
experiência
s 
com muita 
facilidade. 



 
 

 

 

 
 

 

 

Critério 2 
 

Expressa 
informações e 
conhecimentos 
relativos à 
língua, à cultura 
e à sociedade 
espanhola e 
hispanoamerica
na através de 
produtos e 
experiências 
verbais e não-
verbais.  

 
 
 
 
 
 
 

Não Expressa 
informações 
nem 
conheciment
os relativos à 
língua, à 
cultura e à 
sociedade 
espanhola e 
hispanoamer
icana através 
de produtos 
e 
experiências 
verbais e 
não-verbais  

Expressa 
informaçõe
s e 
conhecime
ntos 
relativos à 
língua, à 
cultura e à 
sociedade 
espanhola 
e 
hispanoam
ericana 
através de 
produtos e 
experiência
s verbais e 
não-
verbais, 
com 
alguma 
dificuldade.  

Expressa 
informações 
e 
conhecimen
tos relativos 
à língua, à 
cultura e à 
sociedade 
espanhola e 
hispanoame
ricana 
através de 
produtos e 
experiências 
verbais e 
não-verbais 
com 
facilidade.  

Expressa 
informaçõe
s e 
conhecime
ntos 
relativos à 
língua, à 
cultura e à 
sociedade 
espanhola 
e 
hispanoam
ericana 
através de 
produtos e 
experiência
s verbais e 
não-verbais 
com muita 
facilidade.  
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Critérios 

Descritores ou níveis de Desempenho / Standards 

A 
Insuficiente 

B  
Suficiente 

C  
Bom  

D  
Muito Bom  

 
Competência estratégica 

 
Competência estratégica 
Verificar a eficiência das estratégias adotadas na 
planificação e realização de atividades de aprendizagem, 
recorrendo à comparação com a língua materna e outras 
línguas e deduzindo regras de funcionamento e uso da 
língua. - Diversificar estratégias e recursos para consolidar 
conhecimentos, remediar dificuldades e promover a 
aprendizagem colaborativa e a autonomia. - Selecionar e 
utilizar os recursos e as estratégias mais eficazes para 
aperfeiçoar a compreensão e realizer tarefas de interação 
e produção, superando carências e falhas na comunicação. 
- Transferir conhecimentos adquiridos para situações de 
interação e produção oral e escrita na vida fora da aula 

A, B, C, E, F, 
G, J 

In
te

gr
ad

as
 n

a 
co

m
p

et
ê

n
ci

a 
co

m
u

n
ic

at
iv

a 

Teste de 
avaliação  
Escrito  
(1x por 
período) 
 
Produção/ 
interação 
oral 

Critério 1 
 Aceita e promove a 
língua espanhola 
como instrumento 
de comunicação na 
sala de aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critério 2 
Cria sintonia com os 
colegas e favorece a 
cooperação para 
trabalhar e praticar 
em grupo. 
 
 
 
 

  Não aceita 
nem promove a 
língua 
espanhola 
como 
instrumento de 
comunicação na 
sala de aula. 
 
 
 
 
 
 
Não cria 
sintonia com os 
colegas e não 
favorece a 
cooperação 
para trabalhar e 
praticar em 
grupo. 

 Aceita e 
promove a 
língua 
espanhola 
como 
instrumento 
de 
comunicação 
na sala de 
aula com 
alguma 
dificuldade. 
 
 
Cria sintonia 
com os 
colegas e 
favorece a 
cooperação 
para trabalhar 
e praticar em 
grupo com 
alguma 
dificuldade. 
 

 Aceita e 
promove a 
língua 
espanhola 
como 
instrumento de 
comunicação 
na sala de aula 
com facilidade. 
 
 
 
 
 
Cria sintonia 
com os colegas 
e favorece a 
cooperação 
para trabalhar 
e praticar em 
grupo com 
facilidade 

 Aceita e 
promove a 
língua 
espanhola 
como 
instrumento 
de 
comunicação 
na sala de 
aula com 
muita 
facilidade. 
 
 
Cria sintonia 
com os 
colegas e 
favorece a 
cooperação 
para trabalhar 
e praticar em 
grupo com 
muita 
facilidade. 
 
 
 
 


