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Critérios específicos de avaliação 2020/2021 

Língua estrangeira II- Espanhol – 8.º ano 
 

 Instrumentos de monitorização / avaliação Descritores de desempenho 

Competência comunicativa 
• Compreensão oral 

• Compreensão escrita  

• Produção/Interação escrita  

• Competência intercultural 
 

60% 
 
 
 

• Interação oral / Produção 
oral (Eficácia comunicativa; correção 
linguística; uso da língua; nível 
discursivo) 

 

20% 

• Fichas de avaliação formativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Trabalho individual / pares / 
grupo / Dramatização / Apresentação 
Oral 

 
É capaz de compreender os pontos essenciais de uma sequência falada que incida sobre 
assuntos correntes relacionados com os seus interesses, atividades do dia a dia, escola, 
tempos livres, etc. É capaz de compreender os pontos principais de documentos áudio 
(visuais) sobre temas da atualidade ou do seu interesse, sempre que o débito da fala for 
lento e claro e predominar o vocabulário de alta frequência. 
 É capaz de compreender as ideias principais de textos de diversa tipologia, bem 
estruturados e sobre temas gerais ou relacionados com os seus interesses e atividades, 
em que predomine uma linguagem corrente. É capaz de compreender, de forma 
completa, a informação explícita de narrações e descrições sobre acontecimentos, 
sentimentos e desejos. 
É capaz de comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de 
informação simples e direta sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. Pode fazer 
descrições e narrações simples sobre assuntos relacionados com a sua vida quotidiana e 
o meio circundante e, ainda, referir assuntos relacionados com necessidades imediatas. 

• Atitudes e valores 
20% 

• Grelhas de observação do professor 
(comportamento do saber estar, 
comportamento de aprendizagem, 
participação, organização do 
material, trabalho em aula...) 

- Cumprimento de regras; empenho; trabalho pessoal; competência 
estratégia/transversal – ver grelha abaixo 

 
 Nota: As competências intercultural e estratégica são transversais aos domínios acima referidos. 
 
Observações:  

A avaliação final do 2.º Período obter-se-á tendo em conta a avaliação final do 1.º Período (40%) e a avaliação final do 2.º Período (60 %). Por sua vez, no 3.º Período, 
serão consideradas a avaliação do 1.º Período (28%), a avaliação do 2.º Período (42%) e 40% para a do 3.º (30%). 

 

As professoras 



 

 

 

Socioafetivo - 20% Nível  

Cumprimento 

de regras 

5% 

-Ser sempre pontual. 
-Entrar sempre de forma ordeira e disciplinada na sala de aula. 
-Respeitar sempre as regras da sala de aula. 
-Colaborar oportuna e ativamente em todas as atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
-Usar adequadamente as regras de comunicação. 

5 

-Ser sempre pontual. 
-Entrar sempre de forma ordeira e disciplinada na sala de aula. 
-Respeitar sempre as regras da sala de aula. 
-Colaborar em todas as atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
-Usar adequadamente as regras de comunicação. 

4 

-Ser pontual, mas às vezes atrasar-se. 
-Entrar normalmente de forma ordeira e disciplinada na sala de aula. 
-Respeitar as regras da sala de aula. 
-Nem sempre colaborar em todas as atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
-Nem sempre usar adequadamente as regras de comunicação. 

3 

-Raramente/Nunca ser pontual. 
- Raramente/Nunca entrar de forma ordeira e disciplinada na sala de aula. 
- Raramente/Nunca respeitar as regras da sala de aula. 
-Raramente/Nunca colaborar nas atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
Raramente/Nunca usar adequadamente as regras de comunicação. 
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Empenho 

5% 

-Executar com muito interesse e empenho todas as tarefas propostas na sala de aula. 
-Participar ativamente em todas as atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
-Terminar sempre as tarefas dentro do tempo estipulado.  
-Ser autónomo na gestão do processo de aprendizagem (autorregulação). 

5 

-Executar com interesse e empenho todas as tarefas propostas na sala de aula. 
-Participar ativamente em todas as atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
-Terminar sempre as tarefas dentro do tempo estipulado.  
-Ser autónomo na gestão do processo de aprendizagem (autorregulação). 

4 

-Executar com algum interesse e empenho todas as tarefas propostas na sala de aula. 
-Participar em todas as atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
-Nem sempre terminar as tarefas dentro do tempo estipulado.  
-Ser pouco autónomo na gestão do processo de aprendizagem (autorregulação). 

3 

-Executar com pouco/nenhum interesse e empenho todas as tarefas propostas na sala de aula.  
- Raramente/Nunca Participar em todas as atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
- Raramente/Nunca terminar as tarefas dentro do tempo estipulado.  
- Raramente/Nunca ser autónomo na gestão do processo de aprendizagem (autorregulação). 
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Trabalho 

pessoal 

5% 

-Realizar sempre os trabalhos de casa.  

-Realizar, por iniciativa própria, trabalhos complementares para aprofundar os conteúdos da aula (pesquisas, resumos, sínteses…) 

-Cumprir sempre as tarefas da aula. 

-Apresentar diariamente o material necessário: caderno, manual e/ou outros.  
-Organizar cuidadosamente todos os materiais de estudo, mantendo-os sempre atualizados e em boas condições (caderno diário, 
caderno de exercícios…) 
-Ser autónomo enquanto realizo as tarefas propostas. 

-Cooperar adequadamente em trabalhos de pares/grupo. 

5 

-Realizar os trabalhos de casa.  

-Realizar, quando solicitado, trabalhos complementares para aprofundar os conteúdos da aula (pesquisas, resumos, sínteses…) 

-Cumprir sempre as tarefas da aula. 

-Apresentar diariamente o material necessário: caderno, manual e/ou outros.  
-Organizar cuidadosamente todos os materiais de estudo, mantendo-os sempre atualizados e em boas condições (caderno diário, 
caderno de exercícios…) 
-Ser autónomo enquanto realizo as tarefas propostas. 

-Cooperar adequadamente em trabalhos de pares/grupo. 

4 

-Nem sempre realizar os trabalhos de casa. 

-Nem sempre cumprir as tarefas da aula. 

-Nem sempre apresentar diariamente o material necessário: caderno, manual e/ou outros. 

-Nem sempre organizar todos os materiais de estudo e nem sempre os mantenho atualizados e em boas condições (caderno diário, 
caderno de exercícios…) 
-Nem sempre ser autónomo enquanto realizo as tarefas propostas. 

-Nem sempre cooperar adequadamente em trabalhos de pares/grupo. 

 
 
 

3 

-Raramente/ nunca realizar os trabalhos de casa. 

-Raramente/ nunca cumprir as tarefas da aula.  

-Raramente/Nunca apresentar o material necessário nas aulas: caderno, manual e/ou outros. 

-Raramente/Nunca  organizar os materiais de estudo, e não os mantenho atualizados e em boas condições (caderno diário, caderno 

de exercícios…) 

-Raramente/Nunca  ser autónomo enquanto realizo as tarefas propostas. 
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-Raramente/Nunca cooperar em trabalhos de pares/grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

Competência 

estratégica/ 

transversal 

5% 

- Controlar sempre a ansiedade. 

 - Demonstrar sempre uma atitude positiva e confiante na aprendizagem. 

- Valorizar o uso da língua na aula. 

- Autoanalisar com ponderação os pontos fortes e fracos da sua aprendizagem. 

 

5 

- Controlar a ansiedade. 

 - Demonstrar uma atitude positiva e confiante na aprendizagem. 

- Valorizar quase sempre o uso da língua na aula. 

- Autoanalisar os pontos fortes e fracos da sua aprendizagem. 

 

4 

- Nem sempre controlar a ansiedade. 

 - Nem sempre demonstrar uma atitude positiva e confiante na aprendizagem. 

- Nem sempre valorizar  o uso da língua na aula. 

- Nem sempre autoanalisar os pontos fortes e fracos da sua aprendizagem. 

 

 
 
 

3 

- Raramente/Nunca controlar a ansiedade. 

 - Raramente/Nunca demonstrar uma atitude positiva e confiante na aprendizagem. 

- Raramente/Nunca valorizar  o uso da língua na aula. 

- Raramente/Nunca autoanalisar os pontos fortes e fracos da sua aprendizagem. 
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TOTAL: máximo 20 pontos  
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