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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 2021/2022 
 
3º ciclo do Ensino Básico     Espanhol - Francês – Inglês 
 

Domínios de 
Competências 

Descritores de Desempenho Instrumentos de avaliação Perfis de 
Aprendizagem 

LER/ESCREVER 
(Compreensão/ 
Interação) 

• Compreender/interpretar textos escritos e audiovisuais de 
natureza diversificada sobre assuntos do quotidiano e da 
atualidade; 

• Identificar /encontrar informação em vários tipos de textos; 

• Reconhecer/ Compreender o vocabulário e determinadas 
estruturas gramaticais adequadas de cada domínio de 
referência; 

• Aplicar o vocabulário adequado e correto; 

• Evidenciar correção e adequação linguística. 

• Reconhecer afinidades/diferenças entre a cultura de origem e 
a cultura da Língua Estrangeira. 

 

 
 
 
Grelhas de registo de 
observação direta 
 
 
 
 
Atividades diversas de 
leitura/escrita de 
compreensão/uso da língua 
 
 
 
 
Realização de trabalhos 
escritos com/sem pesquisa 
 
 
 
 
Grelhas de registo para a 
expressão oral 
 
 
Atividade sde expressão 
oral/audição com 
visionamento de registos 
icónicos ou em vídeo  
 
 
 
Atividades de simulação de 
situações de comunicação/ 
Comunicações orais 
 
 
 
Apresentação oral 
com/sem trabalho de 
pesquisa 
 
 
Teste de avaliação 
 
Ficha de auto/ 
heteroavaliação/ 
coavaliação 

 
 
 
Nível 5 –  
Desempenho 
Muito Bom em 
pelo menos três 
competências e 
Bom nas 
restantes 
 
 
 
Nível 4 –  
Desempenho 
Bom em pelo 
menos três 
competências e 
Suficiente nas 
restantes 
 
 
 
Nível 3 –  
Desempenho 
Suficiente em 
pelo menos três 
competências. O 
aluno não pode 
apresentar 
nenhum 
desempenho 
Muito Insuficiente 
 
 
 
Nível 2 –  
Desempenho 
Insuficiente em 
três ou mais 
competências 
 
 
 
Nível 1 –  
Desempenho 
Muito Insuficiente 
em três ou mais 
competências 
 
 
 
 
 

ESCREVER 
(Produção) 
 

• Produzir diversos tipos de texto escritos, com finalidades 
diversas e destinatários variados; 

• Respeitar a intencionalidade comunicativa e o registo 
apropriados à situação de produção;  

• Revelar cumprimento das propriedades da textualidade 
(continuidade / progressão / coesão e coerência); 

• Aplicar o vocabulário adequado e correto; 

• Evidenciar correção e adequação linguística. 
 

OUVIR 
(Compreensão 
auditiva/ 
audiovisual) 
 

• Compreender/Interpretar textos orais e audiovisuais com 
finalidades diversas e destinatários variados; 

• Identificar /encontrar informação nos textos apresentados; 

• Reconhecer/ Compreender o vocabulário e determinadas 
estruturas gramaticais adequadas de cada domínio de 
referência; 

• Evidenciar correção e adequação linguística. 
 
 

FALAR 
(Interação) 

• Participar em situações de comunicação diversificadas; 

• Produzir enunciados orais simples de natureza diversificada, 
com fluência, organização e coerência;  

• Adequar comportamentos comunicativos tendo em conta os 
traços característicos da sociedade e da cultura estrangeira; 

• Evidenciar correção e adequação linguística. 
 
 
 

FALAR 
(produção) 

• Participar de forma construtiva em situações de 
comunicação, relacionadas com a tarefa indicada (trabalhos 
de grupo / exposições orais ...); 

• Simular diversos tipos de conversa em Língua Estrangeira; 

• Adequar comportamentos comunicativos tendo em conta os 
traços característicos da sociedade e da cultura estrangeira; 

• Evidenciar correção e adequação linguística. 
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NÍVEL de 

COMPETÊNCIA 
 

DOMÍNIOS DE COMPETÊNCIA 

Ler/Escrever 
(Compreensão/Interação) 

Escrever 
(Produção) 

Ouvir 
(Compreensão) 

Falar 
(Interação) 

Falar 
(Produção) 

Muito Bom O aluno domina com muita facilidade e autonomia todos os descritores de 
desempenho definidos, cooperando sempre nas situações de aprendizagem. 

Bom O aluno domina com facilidade e autonomia mais de metade dos descritores de 
desempenho definidos. É um aluno habitualmente cooperante. 

Suficiente O aluno domina metade dos descritores de desempenho definidos, quer a nível do 
domínio do próprio descritor quer da autonomia, podendo nem sempre participar 
ou cooperar nas situações de aprendizagem. Admite-se algum insucesso num ou 
noutro descritor. 

Insuficiente O aluno não domina a maior parte dos descritores de desempenho, quer a nível da 
sua demonstração quer da própria autonomia. 

Muito 
Insuficiente 

O aluno não domina nenhum descritor de desempenho.   

 
Considerações: 
 

➢ Os cinco domínios de competência da LE têm o mesmo valor para a classificação final da 
disciplina. 

 
➢ A classificação final do aluno reflete a sua progressão na aprendizagem, tendo em conta a 

sua evolução ao longo do ano letivo. 
 

➢ Será aplicado por semestre um momento formal de avaliação com menção quantitativa que 
inclui: 

 
1 Um teste escrito no qual serão avaliados a compreensão do oral (instruções/interações 

orais), o funcionamento da língua (vocabulário e gramática), compreensão e produção de 
textos sobre assuntos conhecidos ou de interesse pessoal; 

2 Uma apresentação oral (guiada) sobre assuntos conhecidos e lecionados, de interesse 
pessoal ou pertinentes para o dia a dia. 

 
 

➢ As atividades desenvolvidas nos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) serão consideradas 
na avaliação da disciplina no âmbito da(s) competência(s) visadas: 

 
Descritores de Desempenho Instrumentos de avaliação 

• Querer aprender mais e desenvolver um espírito reflexivo, crítico e criativo, 
pondo questões e contribuindo construtivamente com a sua opinião; 

• Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os 
princípios dos Direitos Humanos; 

• Trabalhar em equipa e utilizar as tecnologias de informação e comunicação; 

• Mobilizar conhecimentos adquiridos. 

Observação direta 
 
Atividades diversas (realização de 
trabalhos escritos e orais) 
 
Planificação DAC 
 
Ficha de 
auto/heteroavaliação/coavaliação 

 
 
➢ No caso do aluno se encontrar em regime de E@D (pelos motivos inerentes devidamente 

documentados), o mesmo deve cumprir com o dever de consulta da plataforma TEAMS, e 
eventualmente email institucional; deve evidenciar autonomia e responsabilidade; o não 
cumprimento das tarefas propostas condicionará a avaliação nos vários domínios. 

  


