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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%) 

 - Identificar as ideias principais e a informação relevante explícita 

em mensagens e textos curtos diversificados, sempre que sejam 

constituídos, essencialmente, por frases simples e vocabulário 

muito frequente e sejam articulados de forma 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%) 

 - Identificar as ideias principais e selecionar informação explícita 

de sequências descritivas, narrativas, explicativas e 

argumentativas, em textos curtos e médios, sempre que as ideias 

sejam claras, bem estruturadas e predomine vocabulário 

frequente. 

Competência comunicativa – interação/produção 
orais 

(25%) 

 - Exprimir-se de forma simples em monólogos curtos 

preparados previamente e interagir em conversas curtas, bem 

estruturadas e ligadas a situações familiares. 

 - Pronunciar de forma suficientemente clara para ser 

entendido. 

Competência comunicativa – interação/produção 
escritas 

(25%) 

 - Escrever textos simples e curtos sobre assuntos trabalhados 
nas aulas. 

 - Redigir postais, mails e mensagens simples e curtas. 

- Articular as ideias com coerência para gerar uma sequência 
linear de informações. 

 
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%) 

- Identifica as ideias principais e a 

informação relevante explícita em textos 

de diferentes tipologias, desde que sejam 

curtos, simples, articulados de forma clara 

e pausada. 

 - Nem sempre identifica as ideias principais e a 

informação relevante explícita em textos de diferentes 

tipologias, desde que sejam curtos, simples, articulados 

de forma clara e pausada. 

  - Ainda não identifica as ideias principais e a 

informação relevante explícita em textos de 

diferentes tipologias, ainda que sejam curtos, 

simples, articulados de forma clara e pausada. 

Competência comunicativa – 
compreensão escrita 

(25%) 

- Identifica as ideias principais e seleciona 

informação explícita em textos curtos e 

médios, bem estruturados e com 

vocabulário frequente. 

 - Nem sempre identifica as ideias principais e nem sempre 

seleciona informação explícita em textos curtos e médios, 

bem estruturados e com vocabulário frequente. 

 - Ainda não identifica as ideias principais e 

ainda não seleciona informação explícita em 

textos curtos e médios, bem estruturados e 

com vocabulário frequente. 

Competência comunicativa – 
interação/produção orais 

(25%) 

- Exprime-se de forma simples em 

monólogos curtos preparados 

previamente e interage em conversas 

curtas, bem estruturadas e ligadas a 

situações familiares. 

 - Pronuncia de forma suficientemente 

clara para ser entendido. 

 - Exprime-se em monólogos curtos preparados 

previamente e interageem conversas curtas e ligadas a 

situações familiares, ainda que com algumas 

incorreções. 

 - Nem sempre pronuncia de forma suficientemente 

clara para ser entendido. 

 - Ainda não consegue exprimir-se em 

monólogos curtos preparados previamente 

e ainda não interage em conversas curtas e 

ligadas a situações familiares. 

- As falhas que comete são impeditivas da 

comunicação. 

- Manifesta relutância em falar em 

Espanhol. 

Competência comunicativa – 
interação/produção escritas 

(25%) 

- Escreve textos diversificados, adequados 

ao seu desenvolvimento intelectual, 

socioafetivo e linguístico, articulando as 

ideias para gerar una sequência lógica de 

informações e respeitando as convenções 

textuais. 

 - Nem sempre escreve textos diversificados, adequados 

ao seu desenvolvimento intelectual, socioafetivo e 

linguístico, articulando as ideias para gerar una 

sequência lógica de informações e respeitando as 

convenções textuais. 

  - Ainda não redige textos diversificados e 

adequados ao desenvolvimento intelectual, 

socioafetivo e linguístico. Apresenta muitas 

dificuldades em articular as ideias de forma 

lógica e/ou em respeitar as convenções 

textuais.  

 


