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Competências Domínios Perfil dos Alunos (áreas de competência) Descritores de Desempenho 

 
Conhecimentos  

e  
Capacidades 

 
Competência 
Comunicativa 

[CC]: 
 
 

Compreensão 
Oral e 

Audiovisual 
[CC/COA] 

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

Compreender o conteúdo global e identifica informação relevante 
em textos curtos, de géneros e suportes diversos, constituídos por 
frases simples e vocabulário frequente, articulados de forma clara. 

Compreensão 
Escrita [CC/CE] 

Compreender a ideia global e identifica informação relevante em 
textos curtos, de géneros e suportes diversos, constituídos por 
frases simples e vocabulário frequente. 

Interação Oral 
[CC/IO] 

Interagir de forma simples em conversas curtas bem estruturadas, 
ligadas a situações do quotidiano, meio envolvente e atualidade, 
respeitando as convenções sociais e apoiando-se no discurso do 
interlocutor. 

Interação Escrita 
[CC/IE] 

Interagir de forma simples em situações do quotidiano, meio 
envolvente e atualidade, respeitando as convenções textuais e 
sociolinguísticas, adequando-as ao destinatário. 

Produção Oral 
[CC/PO] 

Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos, preparados 
previamente. 

Produção Escrita 
[CC/PE] 

Escrever textos simples e curtos, em suportes diversos, respeitando 
as convenções textuais, adequando-as ao destinatário. 
 

Conhecimentos  
e  

Capacidades 
 

Competência 
Intercultural 

[CI]: 

 A, B, C, F 

Estabelecer relações entre a sua cultura de origem e as culturas dos 
países de expressão alemã, enriquecendo a sua visão do mundo e a 
interpretação das diferenças e semelhanças, desenvolvendo 
respeito pela perspetiva do Outro. 
Relativizar dados estereotipados que possam impedir a 
comunicação. 
Desenvolver uma cidadania efetiva, responsável, autónoma e 
criativa com uma abertura progressiva do “eu” para o(s) Outro(s) e 
para um mundo global; envolve-se ativamente na comunidade e no 
mundo intercultural, nomeadamente através da participação em 
projetos e/ou intercâmbios. 



Conhecimentos  
e  

Capacidades 
 

Competência 
Estratégica 

[CE]: 

 

C, D, E, F, G, I 

Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem 
adequadas ao seu perfil de aprendente.   
Utilizar recursos de aprendizagem variados, em suporte diverso, 
adequando-os aos objetivos das atividades propostas na aula. 
Reconhecer os erros como parte integrante deste processo e propõe 
formas de os superar. 
Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas, através de 
diversos indícios contextuais e textuais, alarga os recursos verbais 
e não-verbais e mobiliza suportes convencionais e digitais nas 
tarefas de interação e de produção oral e escrita. 

 
Atitudes 

 

Desenvolvimento 
Pessoal e Social 

[A] 

Relacionamento Interpessoal (E) 
 

Respeitar as regras (comportamentos incorretos não sujeitos a 
aplicação de falta disciplinar). 

Desenvolvimento pessoal e autonomia (F) Cumprir as tarefas propostas (em casa e em aula). 

 
 
 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos 

A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - 
Relacionamento Interpessoal; F- Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber 
científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrumentos de Avaliação - 1.º e 2.º Semestres 

 

Avaliação Diagnóstica Inicial e antes da avaliação sumativa/testes 

 

Avaliação Sumativa   

Estratégias/Atividades Instrumentos 

Testes (T) 2 Testes de avaliação sumativa classificatória 

Exercícios de Interação Oral e Escrita (IOE) Grelha de registo (respostas sobre texto trabalhado e/ou tema em estudo) 

Exercício formal de Leitura (L) Grelha de avaliação sumativa classificatória de leitura de texto estudado e/ou não estudado) 

Exercício formal de Apresentação Oral (AO) Grelha de avaliação sumativa classificatória do produto de um trabalho individual e/ou de 
pares/grupo/projeto 

Atitudes [A] Grelha de registo de comportamento, do trabalho em aula e do trabalho de casa 

 

Avaliação Formativa  No mínimo, 4 tipologias de instrumentos diferentes 

Estratégias/Atividades/Metodologias Instrumentos 

Exercícios de Interação Oral  Grelha de observação/registo (para avaliação formativa) 

Exercícios de Compreensão Oral  Fichas autocorretivas e/ou correção pelo professor 

Exercícios de produção oral  Grelha de observação/registo (para avaliação formativa) 

Exercícios de Leitura  Grelha de observação/registo (para avaliação formativa) 

Exercícios de Produção Escrita  Fichas autocorretivas e/ou correção pelo professor 

Exercícios de Funcionamento da Língua Fichas autocorretivas e/ou correção pelo professor 

 

Área Disciplinar / Ciclos de Escolaridade Construção da Classificação - Ponderação 

Alemão – Ensino Secundário (T) * 70% + (IOE) * 10% + (L) * 5% + (AO) *5% + [A] *10% (comportamento 2,5% + trabalho em aula 2,5% +   

trabalho de casa 5%) 

 

 


