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Critérios de Espanhol – 10º Ano (Ensino Profissional)  

 

 

Departamento:Línguas                             Ensino Profissional: 10º Ano 

Disciplina:Espanhol 
 

Domínios de 
Avaliação/ 

Ponderação 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Áreas de 
competências e 
valores do Perfil 

do Aluno 

 
Instrumentos 
de avaliação 

Insuficiente. 
Revela 

dificuldade em: 

Suficiente. 
Revela 
alguma 

facilidade em: 

Bom 
Revelafacilidade 

em: 

Muito Bom 
Revela bastante 
facilidade em: 

 
 
 
 

 
Oralidade 

35% 

Compreensão oral - Compreender os pontos essenciais e os dados relevantes de uma sequência falada que 

incida sobre assuntos quotidianos, da escola, dos tempos livres, etc. Compreender os pontos principais e os 

dados mais relevantes de vídeos, filmes e programas de rádio e televisão sobre temas atuais ou assuntos de 

interesse pessoal, quando o débito da fala é relativamente lento e claro. 

- Evidenciar responsabilidade, empenho, colaboração e autonomia.  

 

 
 
Produção oral/ interação oral- Lidar com a maior parte das situações que podem surgir durante uma 

viagem a um país hispano-falante. Participar, sem preparação prévia, numa conversa sobre assuntos 

conhecidos, de interesse pessoal ou do dia-a-dia (família, passatempos, viagens, trabalho e assuntos de 

atualidade). Relatar experiências, acontecimentos, sonhos, expetativas e objetivos, introduzindo opiniões e 

justificações. Interagir com eficácia, participando em discussões, no âmbito das áreas temáticas. 

- Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; produzir, de forma simples e breve, mas 
articulada, enunciados para descrever, narrar e expor informações e pontos de vista. 
Interagir, pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição e usar formas alternativas de expressão e 
compreensão, recorrendo à reformulação do enunciado para o tornar mais compreensível. 

- Manifestar responsabilidade, empenho, colaboração, autonomia e atitude crítica.  
 

 

 

 

 

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

 
 

Conhecedor/ 
Sabedor/culto/ 

Informado 
(A, B, G, I, J) 

 
 

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

 
 

Respeitador da diferença 
do outro 

(A, B, E, F, H) 
 
 

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

 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
 

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

 

 

Teste de 
Compreensão Oral; 

Interação 
(professor/alunos; 
alunos /alunos); 

Interpretação/ 
produção oral; 

Apresentação de 
trabalhos/temas; 

Exercícios de 
Produção Oral 
previamente 
preparados; 

Simulações 

Roleplay; 

Exposição de dúvidas 
e opiniões; 
 
Registos abertos 
e grelhas de 
observação 
direta de 
atitudes e 
valores 
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Escrita 

 
C.E 

 

30% 
 

 
 
 

 
P.E 

 

25% 
 

Compreensão escrita - Ler artigos e reportagens sobre assuntos contemporâneos, sociais e pessoais, em 

relação aos quais os autores adotam atitudes, opiniões ou pontos de vista imprevistos ou não convencionais. 
Compreender textos literários contemporâneos em prosa, adaptados a públicos juvenis, em que as expressões 
idiomáticas sejam as mais frequentes. 
- Descodificar palavras-chave/ideias presentes no texto, marcas do texto oral e escrito que introduzem 
mudança de estratégia discursiva, de assunto e de argumentação;  
Interpretar informação explícita e implícita, pontos de vista e intenções do(a) autor(a). 

- Mostrar responsabilidade, empenho, colaboração, autonomia e atitude crítica.  
 

 

 

 

 

Produção/interação escrita- Relatar experiências, acontecimentos, sonhos, expetativas e objetivos, 

introduzindo opiniões e justificações. Escrever textos simples e trocar correspondência sobre temas 
familiares ou do seu interesse, assim como sobre acontecimentos passados ou projetos futuros, usando, com 
relativa correção, um repertório de rotinas e fórmulas frequentes. 

- Revelar responsabilidade, empenho, colaboração, autonomia e atitude crítica.  
 

 

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

 
Conhecedor/ 

Sabedor/ Culto/Informado 
(A, B, G, I, J) 

 
Sistematizador/ 

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

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

 
Criativo 

(A, C, D, J) 
 

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

 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 

 

Testes escritos 

Compreensão de 
textos escritos; 

Produção escrita; 

Aplicação de 
conhecimentos 
lexicais, gramaticais e 
do domínio 
intercultural; 

Outros instrumentos 

Fichas de trabalho; 

Trabalhos de grupo; 

Trabalhos de 
pesquisa; 

Trabalhos de projetos; 

Registos abertos e 
grelhas de observação 
direta de atitudes e 
valores. 
 
 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2019/2020 

Página 3de 3 

 

Critérios de Espanhol – 10º Ano (Ensino Profissional)  

Léxico 
Gramática 

 
10 % 

 
Intercultural 

 

 

- Compreender formas de organização do léxico e conhecer estruturas frequentes e mais complexas do 

funcionamento da língua. 

 

- Caracterizar e explicar as diferenças culturais entre os países hispano-falantes, relacionando-as com as de 

Portugal. Relativizar generalizações e estereótipos, fazendoprevisões sobre mal-entendidos em situação de 

comunicação e assumindo o papel de mediador intercultural. 

- Evidenciar responsabilidade, empenho, colaboração, autonomia e atitude crítica.  

 

Conhecedor/Sabedor/Cult
o/Informado 
(A, B, G, I, J) 

 
Sistematizador/ 

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

 

 

 

Legenda: 
Áreas de competência do perfil do aluno 

A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resoluçãodeproblemas; D – Pensamento críticoecriativo; E - Relacionamento interpessoal; 

F - Desenvolvimento pessoaleautonomia; G – Bem-estar, SaúdeeAmbiente; H - Sensibilidade estética eartística; I – Saber científico, técnicoetecnológico; 

J - Consciência e domínio do corpo 

Áreas de valor do perfil do aluno   
a) Responsabilidade e integridade; b) Excelência e exigência; c) Curiosidade, reflexão e inovação; d) Cidadania e participação; e) Liberdade
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