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Ano letivo 2021-2022 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO - GRUPO 340 - ALEMÃO 

3º CICLO do ENSINO BÁSICO 
 

(Nível de proficiência do QECRL no final do ano de escolaridade – 7ºano: A1.1 / 8ºano: A1.1 / 9ºano: A2.1) 

 

Conhecimentos e capacidades – 70% 

Aprendizagens essenciais 

Instrumentos de 
avaliação 

Domínio e 
competências 

Ponderação Descritores de desempenho 
 

ACP
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Competências 
comunicativas 

Compreensão 
Oral 

(Hören) 

70% 

Identificar um número limitado de palavras 
e de frases simples em instruções, 
mensagens, textos simples e curtos, 
desde que o discurso seja muito claro, 
pausado e cuidadosamente articulado. 

A, B, 
C, D 

Avaliação 
sumativa/formativa: 
Atividades de escrita 
(testes, mini-testes, 
trabalhos escritos, 

pesquisas, diálogos…) 
 
 

 
 

 Registos de 
observação direta 

 
 
 

Registos de 
autoavaliação  

Compreensão 
Escrita 

(Lesen) 

Identificar palavras e frases simples e 
inferir o sentido geral em mensagens e 
textos simples e curtos, de géneros e 
suportes diversos. 

A, C, 
D 

Produção 
Escrita 

/ 
Interação 
Escrita 

(Schreiben) 

Produção escrita: Escrever textos 
simples e curtos, em suportes diversos, 
respeitando as convenções textuais:  
- utiliza vocabulário elementar e frases 
simples;  
- mobiliza estruturas gramaticais simples, 
articulando as ideias com conetores 
básicos de coordenação e subordinação. 
 
Interação escrita: Interagir de forma 
simples, em situações do quotidiano e 
meio envolvente, respeitando as 
convenções textuais e sociolinguísticas, 
adequando-as ao destinatário. 

A, B, 
C, D, 
F, H, I 

Léxico e 
Gramática 

Usar com correção os vocábulos 
e as regras de funcionamento da língua. 

A-I 

Produção 
Oral 

/ 
Interação 

Oral 

(Sprechen) 

Produção oral: Exprimir-se, de forma 
muito simples, em monólogos curtos 
preparados previamente: - usa um 
repertório muito limitado de palavras, 
expressões isoladas e frases curtas; - 
mobiliza estruturas gramaticais 
elementares; - pronuncia de forma 
suficientemente clara para ser entendido. 
 
Interação oral: Interagir de forma 
simples, em conversas curtas ligadas a 
situações do quotidiano e meio 
envolvente, respeitando as convenções 
sociais e apoiando-se no discurso do 
interlocutor 

 

A-J 

Avaliação 
sumativa/formativa: 

 
Atividades de 

oralidade (leitura, 
testes orais, 
entrevistas, , 
diálogos...) 

 
Registos de 

observação direta 
  
 
 

Registos de 
autoavaliação 
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* ACPA - Áreas de competências do Perfil do Aluno 

 

 

 

Atitudes e Valores (30%) 

Domínio / 
Competências Ponderação Descritores de desempenho ACPA* 

Instrumentos de 
avaliação 
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10% 

AUTO-REGULAÇÃO: Regular o processo 
de aprendizagem e identificar pontos fortes 
e fracos, demonstrando autonomia, 
iniciativa, perseverança e disponibilidade 
para o autoaperfeiçoamento.  
Utilizar a literacia tecnológica para 
comunicar e aceder ao saber em contexto. 
Pensar criticamente e de forma criativa 
relacionando vários tipos de informação. 

A, B, 
D, E, 
F, G, 
I, J 

   
 

Caderno diário e/ou 
Portefólio de 

aprendizagem. 
 

Sugestão das seções   
caderno/Portefólio: 

 
1. CD e/ou portefólio de 

aprendizagem para 
regulação da 
aprendizagem: 
estudo autónomo e 
/ou trabalho de 
remediação (So lerne 
und übe ich!)  

 
2. Vocabulário 

organizado por áreas 
temáticas 
(Wortschatz);  

 
3. Sistematização de 

itens gramaticais e 
funcionamento da 
língua (Grammatik); 

 
4. Pequenos textos 

sobre temas 
abordados. 
(Schreiben!) 

 
Grelhas de 

registo/observação direta 
 
 

Registos de autoavaliação 
 

 

8% 
Cumprir tarefas e compromissos 

(Trabalhos de casa, tarefas de avaliação 
formativa, trabalhos de pesquisa, etc.) 

6% 

Participar e desenvolver as atividades da 
aula. 

Estar concentrado e atento durantes as 
atividades letivas. 

6% 

Respeitar-se a si mesmo e aos outros e às 
regras de aula. 
 
Trabalhar e colaborar em pares e em 
pequenos grupos (ser solidário).  
 
Assumir responsabilidade/ ter consciência 
da obrigação de responder pelas próprias 
ações: 
 

 ser assíduo e pontual,  
 trazer material,  
 cumprir com prazos e tarefas 

solicitados. 
 


