
 
 

 

CURRÍCULO DAS ÁREAS DISCIPLINARES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO                                                                                                                       
   

8º Ano         Disciplina: Espanhol 
 

 

Domínios/Objetivos Conteúdos Programáticos Critérios de Avaliação Instrumentos de Avaliação 

 
Compreensão Oral 

-Identifica palavras-chave e frases 
simples e infere o sentido geral em 
mensagens e textos simples e curtos 
relacionados com o meio 
envolvente, situações do quotidiano 
e experiências pessoais, sempre que 
sejam articulados de forma clara e 
pausada. 

 
Compreensão Escrita 

-Identifica palavras-chave e frases 
simples e infere o sentido geral em 
mensagens e textos simples e 
curtos, relacionados com o meio 
envolvente, situações do quotidiano 
e experiências pessoais, sempre que 
sejam constituídos essencialmente 
por frases simples e vocabulário 
familiar. 
 

Interacção Oral 
-Interage em conversas curtas, bem 
estruturadas e ligadas a situações 
familiares;  
-Pede e dá informações e troca 
opiniões sobre o meio envolvente, 
situações do quotidiano e 
experiências pessoais; 
-Pronuncia, geralmente, de forma 
compreensível, um repertório 
limitado de expressões e de frases, 

 
Áreas Vocabulares 

 
- España: aspectos culturales y 
civilizacionales; 
- falsos amigos y expresiones 
idiomáticas; 
- describir y caracterizar a alguien; 
- defender y rechazar algo; 
- expresar opiniones y probabilidad; 
- enfermedades sus síntomas y 
medicinas; 
- contar un suceso; 
- las relaciones personales; 
- contar un hecho; 
- artes: lectura, música y cine; 
- aconsejar algo a alguien; 
- expresar hipótesis; 
- consumo y consumidores: las 
tiendas y productos; 
- valor del dinero; 
- expresar probabilidad/ hipótesis; 
- pedir/ dar informaciones. 
- ocupaciones y profesiones; 
- presentarse a una entrevista; 
- estudios: horarios y rutinas; 
- calendario escolar; 
- pedir informaciones por escrito; 
      

 
Conteúdos Gramaticais 

Presente de indicativo: 

 
Compreensão oral 

 Compreende o que o 
professor / os colegas dizem;  

 Compreende as indicações 
para realizar uma tarefa;  

 Compreende diálogos e 
narrativas gravadas; 

  Conhece o vocabulário 
essencial relativo aos temas 
estudados; 

 

Compreensão escrita 

 Compreende textos escritos; 

  Retira de um texto a 
informação de que necessita; 

 

Expressão oral 

 Reproduz os fonemas da 
língua espanhola; 

 Fala de modo inteligível 
mobilizando o máximo de 
vocabulário e de estruturas 
conhecidas; 

 

Expressão escrita 

 Escreve sem erros 
ortográficos as frases e os 

 
Observação direta 
 
Intervenções de aula 
 
Grelhas de registo da participação 
em sala de aula (atitudes, leitura, 
expressão oral, interacção, 
participação…) 
 
Fichas de autoavaliação e 
heteroavaliação 
 
Fichas de registo de 
comportamentos 
 
Fichas formativas 
 
Testes sumativos  
 
Trabalhos de grupo 
 
Trabalhos de casa 
 
Outros trabalhos 
 
Caderno diário 
 

 

 

http://metasdeaprendizagem.dge.mec.pt/ensino-basico/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=477
http://metasdeaprendizagem.dge.mec.pt/ensino-basico/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=478
http://metasdeaprendizagem.dge.mec.pt/ensino-basico/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=479


 
 

mobilizando estruturas gramaticais 
elementares. 
 

Interacção Escrita 
- Escreve cartas e mensagens 
simples e curtas. 
-Pede e dá informações sobre o 
meio envolvente e situações do 
quotidiano e experiências pessoais. -
Respeita as convenções textuais e 
sociolinguísticas das mensagens e 
cartas. 
-Utiliza vocabulário elementar e 
frases simples, articulando as ideias 
com conectores básicos de 
coordenação e subordinação. 
 

Produção Oral 
-Exprime-se, de forma simples, em 
monólogos curtos preparados 
previamente. 
-Descreve o meio envolvente e 
situações do quotidiano; 
-Conta experiências pessoais e 
acontecimentos reais ou 
imaginários, presentes ou passados e 
exprime opiniões, gostos e 
preferências. 
-Usa um repertório limitado de 
expressões e de frases, mobilizando 
estruturas gramaticais elementares. 
Pronuncia de forma suficientemente 
clara para ser entendido. 
 

Produção Escrita 
-O aluno escreve textos simples e 
curtos. 
-Descreve situações do quotidiano; 
conta experiências pessoais e 

verbos regulares e irregulares; 
- Artículos determinados: 
- Género y preposiciones: 
diferencias en relación con el 
portugués; 
- La acentuación 
- Presente de subjuntivo y futuro 
imperfecto; 

- Pretérito perfecto e indefinido de 
indicativo: morfología y usos; 
-verbo doler; 
-Expresar obligación impersonal y 
personal: 
-Adjetivos y pronombres 
-Posesivos y demostrativos 
- El condicional y el Gerundio; 
- Pronombres personales de objecto 
directo e indirecto. 
- Estilo Indirecto; 
- Interrogativas indirectas; 
 

textos que copia ou lhe são 
ditados; 

 Escreve textos inteligíveis 
sobre assuntos estudados; 

 Compreende e aplica as 
estruturas gramaticais 
estudadas; 

 
Atitudes/ Valores 

 Participação que permita 

observar: 

. a autonomia,  

. a responsabilidade,  

. a interajuda; 

       .o espírito Crítico 

 Assiduidade e pontualidade; 

 Cumprimento das regras de  

Convivência; 

 Cumprimento das regras de  

       participação     

http://metasdeaprendizagem.dge.mec.pt/ensino-basico/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=480
http://metasdeaprendizagem.dge.mec.pt/ensino-basico/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=481
http://metasdeaprendizagem.dge.mec.pt/ensino-basico/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=482


 
 

acontecimentos reais ou 
imaginários, presentes ou passados e 
exprime opiniões, gostos e 
preferências. 
- Respeita as convenções textuais e 
utiliza vocabulário elementar e 
frases simples, articulando as ideias 
com conectores básicos de 
coordenação e subordinação. 
 
 
 

 

                                                                             



 
 

 

 

Critérios de avaliação: diferentes graus de consecução 
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS - Disciplinas: Inglês, Francês e Espanhol 

Nível Aspetos possíveis de ser observados 
Componentes 
transversais 

Nível 

1 

 Não comparece às aulas e/ou mantém situação de faltas injustificadas; 

 Recusa-se a realizar as tarefas (da aula ou de casa); 

 Quando comparece prejudica o normal funcionamento da aula.  

 

Participação / 

Cooperação 

 

 Intervenção 
adequada 

 Respeito pelas 
ideias dos outros 

 Espírito de 
interajuda 

 Adesão e realização 
das 
tarefas/atividades 
propostas 

 

 

 

 

Responsabilidade 

 

 Assiduidade / 
pontualidade 

 Materiais adequados 
e organizados 

 Hábitos de trabalho 

 Cumprimento das 
normas 
estabelecidas no 
Regulamento 
Interno 

 

 

 

 

Autonomia 

 

 Realização de 
tarefas por 
iniciativa própria 

 Expressão de ideias 

 

 

 

Nível 

2 

 Não atinge as metas curriculares/os objetivos, não conseguindo 

falar/escrever com o mínimo de correção e produzindo 

trabalhos/registos de nível “Insuficiente”;   

 Não cumpre as tarefas (da aula ou de casa) e apresenta faltas de 

material; 

 Não manifesta interesse nas atividades desenvolvidas na disciplina; 

 Manifesta irresponsabilidade não frequentando as aulas de apoio, apesar 

de proposto pelo professor;  

 Não se esforça por melhorar a sua postura e/ou superar dificuldades. 

 

 

 

Nível 

3 

 Atinge as metas curriculares/os objetivos considerados essenciais com 

um grau de consecução satisfatório produzindo trabalhos/registos de 

nível “Suficiente” ou, pontualmente “Insuficiente”; 

 É irregular no cumprimento das tarefas (da aula ou de casa) que podem 

apresentar imprecisões em termos de correção e fluência, mas são 

legíveis e revelam algum esforço; 

 Manifesta um interesse irregular nas atividades desenvolvidas na 

disciplina; 

 Frequenta as aulas de apoio com assiduidade e empenho, quando 
proposto pelo professor;  

 Por vezes perturba as atividades da sala de aula ou apresenta uma 

atitude demasiado passiva; 

 Nem sempre entrega os trabalhos solicitados dentro do prazo previsto. 

 

Nível 

4 

 Atinge as metas curriculares/os objetivos com um bom grau de 

consecução produzindo trabalhos/registos de nível “Bom” ou, 

pontualmente “Suficiente”; 

 Cumpre a maioria das tarefas (da aula ou de casa) com um bom nível de 

correcção e fluência; 

 Participa ativa e corretamente nas atividades desenvolvidas na 

disciplina; 

 Manifesta sentido de responsabilidade entregando os trabalhos 

solicitados dentro do prazo previsto. 

 

 

 

Nível 

5 

 Atinge as metas curriculares/os objetivos com um muito bom grau de 

consecução produzindo trabalhos/registos de nível “Muito Bom” ou, 

pontualmente “Bom”; 

 Cumpre todas as tarefas (da aula ou de casa) com um muito bom nível 

de correcção e fluência (frases complexas, aplicação de estruturas 

gramaticais treinadas na aula e outras);  

 Participa ativa e corretamente, nas atividades desenvolvidas na 

disciplina; 

 Manifesta sentido de responsabilidade entregando os trabalhos 



 
 

solicitados dentro do prazo previsto; 

 Demonstra espírito de cooperação e interajuda. 

próprias 

 Fundamentação das 
intervenções 

 Auto e 
heteroavaliação 

OBS.: Deverá ser considerado o desempenho esperado pelo aluno nos termos definidos nas Metas Curriculares/Objetivos para cada 
ano de ensino. 

 


