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Critérios de Espanhol – 11º Ano (Ensino Profissional)  

 

 

Departamento:Línguas                            Ensino Profissional: 11º 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 - Identificar as ideias principais e selecionar informação explícita em 

intervenções e discursos breves, de géneros e suportes diversos, sobre pessoas, experiências, 

produtos, serviços, situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e sobre temas da 

atualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas, predomine um vocabulário 

frequente e a articulação seja clara. 

 
Produção oral/ interação oral- Interagir em conversas curtas bem estruturadas e ligadas a 

situações familiares, apoiando-se, quando necessário, no discurso do interlocutor, nas quais:  

- troca ideias, informações, opiniões e desejos sobre situações do quotidiano, experiências e 
interesses pessoais e temas da atualidade;  
- aconselha e orienta em tarefas e situações diversas;  
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares;  
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido.  

- Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, nos quais:  
- descreve o meio envolvente e situações do quotidiano;  
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados;  
- apresenta opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do 

quotidiano e temas da atualidade;  

- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares;  
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido.  

 

 

 

 
 
 

 

 
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 - Identificar, selecionar e associar informação explícita e informação 
implícita relevante de sequências descritivas, explicativas, narrativas e argumentativas, em textos 
de géneros e suportes diversos, sobre situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e 
sobre assuntos da atualidade cultural, política e científica, sempre que as ideias sejam claras e 
bem estruturadas, predomine o vocabulário frequente e contenha expressões idiomáticas muito 
correntes. 

 

 

Produção/interação escrita- Escrever cartas, mails, notas e mensagens diversas, em papel ou em 
aplicações digitais (chats, fóruns, redes sociais, entre outros), nos quais:  
- pede e dá informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano, experiências e 
interesses pessoais, acontecimentos reais ou imaginários, preferências e opiniões;  
- exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do 
quotidiano e temas da atualidade;  
- aconselha e orienta em tarefas e situações diversas;  
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares;  
- articula as ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação para gerar uma 
sequência lógica de informações;  
- respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens, adequando-as ao destinatário.  

- Escrever textos simples diversos (em papel ou em aplicações digitais), nos quais:  
- descreve o meio envolvente e situações do quotidiano;  
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados;  
- exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do 
quotidiano e temas da atualidade;  
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares;  

- articula as ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação para gerar uma 

sequência lógica de informações;  

- respeita as convenções textuais dos géneros trabalhados previamente nas aulas.  

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. 
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Léxico 
Gramática 

 
10 % 

 
Intercultural 

 

 

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

funcionamento da língua. 

 

- Estabelecer relações entre os elementos do património cultural, das tradições e dos comportamentos sociais 
dos países hispanofalantes e relacioná-los com os de Portugal.  
- Expressar e responder a informações e conhecimentos relativos à língua, às sociedades e ao património 

cultural e artístico dos países hispanofalantes, usando-os em atividades diversificadas (trabalhos, 

apresentações, jogos, concursos, exposições, vídeos, artefactos, atividades de palco, etc.). 

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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