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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE ESPANHOL – 2018/2019 Ensino Básico: 3.º ciclo 
 

*Tendo como referência as Aprendizagens Essenciais, os Programas de Espanhol para o ensino básico e o QCER, o aluno deve: 
Conhecer, compreender e usar o espanhol padrão de Espanha (adquirindo métodos e técnicas de trabalho, utilizando e 
desenvolvendo processos de pesquisa, de registo e tratamento da informação): 
 

 ler e compreender textos escritos de diversas tipologias;  
 revelar autonomia na escrita de textos simples;  
 compreender textos orais de vários tipos; 
 interagir e exprimir-se oralmente, usando uma expressão oral adequada a diversas situações de comunicação. 

 
Nota: As atividades desenvolvidas em DOMÍNIO DE AUTONOMIA CURRICULAR, no âmbito desta disciplina, serão consideradas na 
avaliação. 
 
NÍVEIS DE AVALIAÇÃO 

Os registos de classificação dos testes devem ser apresentados quantitativamente, em percentagem, de acordo com os 
critérios gerais de avaliação do Agrupamento, de acordo com a seguinte tabela: 

 
Fraco 0-19% (Nível1) 

Não Satisfaz 20-49% (Nível2) 

Satisfaz Pouco 50-54% (Nível3) 

Satisfaz 55-69% (Nível3) 

Satisfaz Bem 70-89% (Nível4) 

Satisfaz Muito Bem 90-100%    (Nível5) 

 
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 
1º Período 

Classificação final 
2º Período 

Classificação final 
3º Período 

Classificação final 
MP1 MP1+2x MP2 

3 
MP1+ 2 x MP2+ 1 x MP3 

4 
A aplicação desta fórmula consagra a valorização da avaliação contínua. 
MP1 = média ponderada dos elementos avaliados, no 1.º período. 
MP2 = média ponderada dos elementos avaliados, no 2.º período. 
MP3 = média ponderada dos elementos avaliados, no 3.º período. 

 

  DOMÍNIOS PARÂMETROS INSTRUMENTOS / DOMÍNIOS PONDERAÇÃO 

 
 

Atitudes e 
valores 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Capacidades e 
 

Conhecimentos* 

Cumprimento do Regulamento 
Interno e das regras de 
convivência e de cidadania: 

 assiduidade 
 pontualidade 
 participação nas tarefas 
 material 
 TPC 
 cumprimento de regras 

Grelhas de observação direta 
 

20% 

 
Oralidade 

- Compreensão auditiva e 
audiovisual  

- Produção/ Interação oral 

Grelhas de observação direta 
Testes 
Fichas de avaliação formativa 
Dramatizações 
Simulações 
Apresentações 
(…) 

20% 
 

10 (CO) + 10 (P/I) 

 
Escrita 

- Compreensão escrita 

- Produção escrita 

Testes 
Fichas de avaliação formativa 
Produções escritas 
Projetos (produto final) 
(…) 

60% 
 

30 (CE) + 30 (PE) 


