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DOMÍNIOS e PONDERAÇÃO 

(TEMAS ORGANIZADORES) 
APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 

DESCRITORES DO 

PERFIL DOS 

ALUNOS/ACPA 

MEIOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO 

Competência comunicativa – 
compreensão do oral 

(25%) 

 - Compreender intervenções, questões e instruções simples dirigidas de forma pausada e 

clara.  

 - Identificar palavras-chave, expressões correntes e frases simples e compreender o sentido 

geral em mensagens e textos simples e curtos, sempre que sejam articulados de forma muito 

clara e pausada. 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Comunicador 
(A, B, D, E, G, H, I, J) 

 
Questionador/Indagador 

(A, B, D, F, G, I, J) 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

Criativo 
(A, C, D, E, H, J) 

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

 
Sistematizador / 

organizador: 
(A, B, C, E, F, I) 

 
Respeitador da diferença 

do outro 

(A, B, E, F, H) 

 

- Questionários 

- Grelhas de observação 

- Listas de verificação  

- Grelhas de avaliação de leitura 

- Textos (tipologias diversificadas) 

- Apresentações orais 

-Testes 

 

Competência comunicativa – 
compreensão escrita 

(25%) 

 - Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma concisa e clara. 

 - Compreender, identificar e selecionar as ideias principais e a informação relevante de 

mensagens e textos simples e curtos. 

Competência comunicativa – 
interação/produção orais 

(25%) 

 - Exprimir-se de forma muito simples e interagir em situações do quotidiano, previamente 

preparadas e apoiando-se no discurso do interlocutor, pronunciando, geralmente de forma 

compreensível, um repertório limitado de expressões e de frases simples que mobilizam 

estruturas gramaticais muito elementares. 

 -  Pronunciar geralmente de forma compreensível. 

Competência comunicativa – 
interação/produção escritas 

(25%) 

 - Completar formulários/questionários simples e trocar mensagens simples e curtas, 

utilizando expressões/estruturas frásicas muito simples e respeitando as convenções 

textuais/sociolinguísticas das mensagens. 

 - Escrever textos simples e muito curtos, utilizando vocabulário e expressões muito 

frequentes e estruturas frásicas muito elementares. 

A Competência Intercultural e  a Competência Estratégica são transversais a todos os domínios. 
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DOMÍNIOS e 

PONDERAÇÃO 

ESCALA 

5 4 3 2 1 

DESCRITORES DE NÍVEIS DE DESEMPENHO DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Competência 

comunicativa – 

compreensão do oral 

(25%) 

- Compreende intervenções, questões e instruções 

simples dirigidas de forma pausada e clara.  

 - Identifica palavras-chave, expressões correntes e 

frases simples e compreende o sentido geral em 

mensagens e textos simples e curtos. 

 - Nem sempre compreende intervenções, questões e 

instruções simples dirigidas de forma pausada e clara.  

 - Nem sempre identifica palavras-chave, expressões 

correntes e frases simples e nem sempre compreende o 

sentido geral em mensagens e textos simples e curtos. 

 - Ainda não compreende intervenções, questões e 

instruções simples dirigidas de forma pausada e clara.  

 - Ainda não identifica palavras-chave, expressões 

correntes e frases simples e ainda não compreende o 

sentido geral em mensagens e textos simples e curtos. 

Competência 

comunicativa – 

compreensão escrita 

(25%) 

- Segue indicações, normas e instruções escritas de 

forma concisa e clara. 

 - Compreende, identifica e seleciona as ideias 

principais e a informação relevante de mensagens e 

textos simples e curtos. 

 - Nem sempre segue indicações, normas e instruções 

escritas de forma concisa e clara. 

 - Nem sempre compreende, identifica e seleciona as ideias 

principais e a informação relevante de mensagens e textos 

simples e curtos. 

 - Ainda não segue indicações, normas e instruções 

escritas de forma concisa e clara. 

 - Ainda não compreende, identifica e seleciona as 

ideias principais e a informação relevante de 

mensagens e textos simples e curtos. 

Competência 

comunicativa – 

interação/produção 

orais 

(25%) 

- Exprime-se de forma muito simples e interage em 

situações do quotidiano.  

 - Pronuncia geralmente de forma compreensível.  

 

 - Exprime-se de forma muito simples e interage em 

situações do quotidiano, ainda que com algumas 

incorreções. 

 - Pronuncia de forma suficientemente clara para ser 

entendido. 

  - Apresenta muitas dificuldades impeditivas de 

exprimir-se.  

 - Ainda não pronuncia de forma a ser entendido. 

 - Manifesta relutância em falar em Espanhol. 

Competência 

comunicativa – 

interação/produção 

escritas 

(25%) 

- Redige textos, completa formulários/questionários 

e troca mensagens simples e curtos. 

 -Redige textos, completa formulários/questionários  e 

troca mensagens simples e curtos, ainda que com 

algumas incorreções. 

  - Ainda não adquiriu repertório suficiente de 

vocábulos, expressões, frases simples que lhe 

permitam redigir um texto e/ou completar 

formulários/questionários e/ou trocar mensagens 

simples e curtos.   

 


