
	

	

 
 
 

 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2018/2019 

 

Nível de Ensino: 3.º ciclo  Áreas/Disciplina: Espanhol  Ano: 9.º 
 

Curso: Básico X  Científico-Humanístico  Profissional  
 

Planificação 

Período Sequências/Temas/Módulos  
Conteúdos 

Programáticos/Domínios 
Instrumentos de 

Avaliação 
Tempos 
Letivos 

1.º 

Unidade 1 
Entre Portugal y España 
- Tópicos sobre os espanhóis; 
- Características pessoais; 
 
 
 
 
 
Unidade 2 
Una España, muchas Españas 
- Geografia física e humana; 
- Referências turísticas e 
culturais; 
- Espaços das cidades e das 
vilas. 

 
 
Unidade 3 
Arte 
- Vocabulário relacionado com a 
arte. 

- Presente do Indicativo regular e 
irregular; 
- Contraste entre o Pretérito 
Perfeito e o Pretérito Indefinido; 
- Marcadores temporais; 
Contraste entre o Pretérito 
Indefinido e o Pretérito Imperfeito. 
 
 
- Preposições; 
- Pronomes relativos; 
- Pretérito Pluscuamperfecto de 
Indicativo regular e irregular. 
 
 
 
 
 
- Gerúndio regular e irregular; 
- Perífrases de gerúndio; 
- Interrogativos; 
- Interrogativas indiretas. 
 

• Observação direta / 
indireta 

 
• Exercícios e 

trabalhos em casa 
 
• Trabalhos 

individuais, em 
pares e em grupos 
em contexto da sala 
de aula 

 
• Avaliação 

diagnóstica 
 
• Fichas de avaliação 

formativa 
 

• Fichas de expressão 
e compreensão da 
oralidade 

 
• Fichas de avaliação 

sumativa 
 

• Grelhas de 
observação e 
avaliação  

 
 

• Grelhas de 
autoavaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 

2.º 

Unidade 4 
Vida activa 
- As vocações e as profissões. 
 
 
 
 
Unidade 5 
Solidaridad 
- Ações e gestos solidários; 
- ONG; 

- Apócope de bueno, malo, primero, 

tercero; 

- Indefinidos; 
- Pronomes possessivos; 
- Futuro Imperfecto de Indicativo. 
 
 
- Demonstrativos; 
- Condicional simples; 
- Pretérito Imperfecto de 

Subjuntivo. 

• Observação direta / 
indireta 

 
• Exercícios e 

trabalhos em casa 
 
• Trabalhos 

individuais, em 
pares e em grupos 
em contexto da sala 

 
 
 
 
 
 
 
 26 



- Problemas sociais. 
 

de aula 
 
• Fichas de avaliação 

formativa 
 

• Fichas de expressão 
e compreensão da 
oralidade 

 
• Fichas de avaliação 

sumativa 
 

• Grelhas de 
observação e 
avaliação 

 
• Grelhas de 

autoavaliação 

3.º 

Unidade 6 
Medio ambiente 
- O meio ambiente; 
- Fenómenos e desastres 
naturais. 
 
 
Unidade 7 
Hispanoamérica/Perú 
- Vocabulário relacionado com a  
Hispanoamérica; 
- Monumentos e lugares de 
interesse. 

- Presente de Subjuntivo (revisão); 
- Imperativo afirmativo e negativo; 
- Graus dos adjetivos (revisão). 
 
 
 
 
- Pronomes pessoais de OD e OI; 
- Orações subordinadas adverbiais; 
- Estilo indireto. 

• Observação direta / 
indireta 

 
• Exercícios e 

trabalhos em casa 
 
• Trabalhos 

individuais, em 
pares e em grupos 
em contexto da sala 
de aula 

 
• Fichas de avaliação 

formativa 
 

• Fichas de expressão 
e compreensão da 
oralidade 

 
• Fichas de avaliação 

sumativa 
 

• Grelhas de 
observação e 
avaliação 

 
• Grelhas de 

autoavaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

Nota: A sequência dos temas/módulos/domínios pode ser alterada em função das atividades planificadas nos 
planos de turma, nomeadamente nos domínios de autonomia curricular, através do trabalho de articulação 
curricular e interdisciplinar.  

Critérios 

 Critérios Específicos Critérios Gerais 

(cognitivo) 
Conhecimentos/ 
Competências 

(Socioafetivo) 
Assiduidade e pontualidade 

Comportamento/atitudes na sala de aula 
Empenho e organização 
Cooperação e interação 

Capacidade de expressão e comunicação 

1) 2) Total 

7.º, 8.º e 9.º anos  45% 45% 90% 10% 

1) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar da média aritmética da classificação de todos os 
testes e/ou trabalhos realizados, durante o ano, arredondado à décima. 



Nos cursos profissionais, o valor deste parâmetro resulta do teste e/ou trabalho realizado no módulo. 
Haverá apenas um teste escrito que incida sobre uma ou várias unidades didáticas (ou um trabalho no 
caso das disciplinas de carácter eminentemente prático), por período letivo ou, no caso dos cursos 
profissionais, por módulo.  
Os	 testes	 devem	 ser	 elaborados	 de	 acordo	 com	 matriz/informações	 da	 responsabilidade	 do	 grupo	
disciplinar/equipa	pedagógica/professor(es).	A	matriz/informações	deve	ser	dada	a	conhecer	aos	alunos	
com	a	antecedência	mínima	de	sete	dias,	antes	da	realização	de	cada	prova.	
 

2) Avaliações formais de carácter formativo que devem ser diversificadas (não repetindo o mesmo 
instrumento em cada período), utilizando-se, entre outros, pequenas fichas, trabalhos práticos, 
relatórios, portfólios, exposições orais, compreensões orais, questão de aula/questões de resposta curta 
ou restrita (oral e/ou escrita) 
O número mínimo e a tipologia de instrumentos de avaliação, a aplicar em cada período letivo, é 
definido em sede de grupo disciplinar, salvaguardando-se as diferenças decorrentes de aplicação da 
diferenciação pedagógica. Qualquer trabalho realizado fora da sala de aula, em atividade 
extracurricular, que tenha relevância para a disciplina, pode ser considerado na avaliação de carácter 
formativo, no domínio dos conhecimentos/competências, quando beneficie o aluno. 
Estas avaliações devem ter um registo escrito, com as cotações, e os resultados devem ser comunicados 
aos alunos e aos encarregados de educação. 

 
Nota: Para os critérios gerais, o valor a atribuir, arredondado à décima, deve resultar de todas as 
observações realizadas. Nos cursos profissionais e vocacional, o valor a atribuir, arredondado à décima, 
resulta das observações realizadas durante o módulo. 
 
 

 

Critérios Específicos de Avaliação 

Domínio da 
oralidade e 
Domínio da 

leitura 
 
 

§ Fichas de compreensão oral e exposições 
orais (20%) 

§ Compreensão e expressão oral nas aulas, 
leitura expressiva (15%) 

35% 

Domínio da 
expressão 

escrita 
 
 

§ Teste escrito global (45%) 
§ Trabalhos escritos individuais realizados 

na sala de aula ou em casa (10%) 
55% 

Domínio da 
Gramática 

Competência avaliada de forma transversal 

Critérios Gerais 

§ Assiduidade e pontualidade; 
§ Comportamento / atitudes na sala de 

aula; 
§ Empenho e organização; 
§ Cooperação e interação; 
§ Capacidade de expressão e comunicação 

10% 

 

 



Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à 
Saída da Escolaridade Obrigatória, os descritores de desempenho são os seguintes: 

Níveis de Desempenho/Descritores Classificação 
O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na 
disciplina. 
É sempre responsável cumprindo com empenho e brio todas as tarefas nos prazos 
solicitados, é assíduo, pontual, utiliza sempre os materiais requeridos. Apresenta uma 
atitude correta perante todos os elementos da comunidade educativa manifestando 
uma cidadania ativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a plenitude das competências de conhecimentos, capacidades 
e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Muito Bom) 
Nível 5 

 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
 Evidencia grande responsabilidade, cumprindo com empenho as tarefas solicitadas nos 
prazos estabelecidos, é quase sempre assíduo, é pontual, utiliza sempre os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a maior parte das competências de conhecimentos, 
capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Bom) 
Nível 4 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter 
pequenas dificuldades na disciplina. 
É responsável, cumpre com as tarefas solicitadas, quase sempre nos prazos 
estabelecidos. É relativamente assíduo e pontual. Utiliza com regularidade os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de 
conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 

(Suficiente) 
Nível 3 



• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 
O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na 
disciplina. 
Por vezes não é responsável, não cumpre com as tarefas solicitadas, não cumpre 
prazos, não é assíduo nem pontual, não traz os materiais requeridos. Por vezes 
apresenta uma atitude não muito correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder 
adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das 
competências de conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas 
seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Insuficiente) 
Níveis 1 e 2 

 


