Escola Secundária Rainha Santa Isabel, Estremoz
Código 402643
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
INGLÊS E ESPANHOL – ENSINO PROFISSIONAL

COMPETÊNCIAS E CAPACIDADES (80%)

DOMÍNIOS

▪ Compreende enunciados orais longos e segue uma argumentação complexa, desde que o tema seja familiar.

10%

EXPRESSÃO ORAL

▪ Participa numa conversa/fala sobre assuntos de interesse pessoal ou geral da atualidade;
▪ Interage com fluência e espontaneidade.

30%

COMPREENSÃO LEITORA

▪ Lê/interpreta um texto em língua corrente sobre assuntos do quotidiano e da atualidade;
▪ Lê/interpreta acontecimentos relatados, assim como sentimentos e desejos expressos.

35%

▪ Escreve textos claros e estruturados sobre assuntos conhecidos ou selecionados e do seu interesse;
▪ Redige textos expositivos ou relatórios, transmitindo informação e/ou a sua opinião pessoal.

25%

COMPREENSÃO ORAL

EXPRESSÃO ESCRITA

▪ Usa os saberes culturais, científicos e tecnológicos para interpretar a realidade;
▪ Manifesta capacidade de análise, de reflexão, de síntese e de crítica.

ASPETOS SOCIOCULTURAIS

COMPETÊNCIAS

ATITUDES E VALORES (20%)

PONDERAÇÃO

DESCRITORES

Responsabilidade e
integridade

Excelência e exigência
Liberdade e respeito
mútuo
Curiosidade, reflexão e
inovação
Cidadania e participação

DESCRITORES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ser responsável;
Fazer-se acompanhar do material necessário à aula;
Saber agir eticamente, respondendo pelas próprias ações;
Ponderar as ações próprias em função do bem comum.
Aspirar ao rigor e ao trabalho bem feito;
Ser perseverante perante as dificuldades;
Ser sensível e solidário para com os outros.
Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural;
Respeitar-se a si e aos outros;
Manifestar autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia e na cidadania.
Querer aprender mais;
Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo;
Procurar novas soluções e aplicações.
Ser empreendedor;
Ser interventivo em prol da solidariedade e da sustentabilidade ecológica.

Domínio transversal
avaliado em todos
os outros

PONDERAÇÃO

20%

20%

20%

20%
20%
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