Escola Básica de
Valadares

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS

Critérios de Avaliação de Língua Estrangeira II
7.º ano de escolaridade – Nível do QECRL – Francês - A1.2 / Espanhol - CO: A2.1; CE: A2.2; IO/IE/PO/PE: A1.2

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES

DESCRITORES DE DESEMPENHO

E ATITUDES

No contexto temático da vida quotidiana, o aluno deve ficar capaz de:

. Linguagens e textos

 Compreensão Oral
 Compreensão Escrita

. 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

Domínios

. Informação e comunicação

 Interação Oral
 Interação Escrita
 Produção Oral
 Produção Escrita

2018/2019

INSTRUMENTOS

Competência Comunicativa
* Identificar um número limitado de palavras e de frases simples em textos simples e
curtos;
* Identificar palavras e frases simples em textos curtos;
* Interagir em situações do quotidiano com preparação prévia, apoiando-se no discurso
do interlocutor, com expressões e frases simples para estabelecer contactos sociais e
pedir ou dar informações;
* Completar formulários e escrever mensagens simples e curtas (30-40 palavras),
respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens;
* Utilizar expressões e frases muito simples para pedir e dar informações breves;
* Exprimir-se, de forma muito simples, pronunciando de forma geralmente compreensível e apoiando-se num texto memorizado com frases curtas;
* Escrever textos (30-40 palavras) simples e curtos, utilizando frases e estruturas gramaticais elementares.

 Testes orais/ escritos

 Trabalhos individuais/ em
grupo
 Exposições orais

 Observação direta

Competência Intercultural
 Outros definidos em Con* Reconhecer elementos da sua própria cultura e da(s) cultura(s) da língua estrangeira
selho de Turma
no seu meio envolvente e nas práticas de comunicação da vida quotidiana.

Competência Estratégica
* Demonstrar uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua estrangeira;
* Valorizar o uso da língua estrangeira como instrumento de comunicação dentro da
aula;
* Usar os seus conhecimentos prévios em língua materna e noutras línguas e a sua
experiência pessoal, para comunicar de forma simples.

PONDERAÇÃO

70%

. Consciência e domínio do
corpo

Valores/ Atitudes

. Saber científico, técnico e
tecnológico

 Responsabilidade e integridade
 Excelência e exigência
 Curiosidade, reflexão e inovação
 Cidadania e participação

O aluno deve ficar capaz de ser:
 Respeitador de si e do outro / responsável/ colaborador
 Rigoroso/ perseverante/ solidário
 Reflexivo/ crítico/ criativo

 Observação direta

30%

 Cidadão consciente

 Liberdade
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