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¡'. Pede ou transmite informações simples e curtas.
* Escreve textos simples e muito curtos, utilizando vocabulário e expressões muito frequentes e
estruturas frásicas elementares.
*Valoriza e avalia os seus próprios progressos.

* lnicia, mantém ou termina uma conversa breve
* Expressa-se de forma muito simples, utilizando frases simples que mobilizam estruturas gramaticais
muito elementares.
i. Lê, pronunciando de forma compreensível, declarações curtas.
* Participa oportunamente.
.f. Revela empenho em ultrapassar as suas dificuldades.

åSegue indicações, normas e instruções escritas de forma concisa e clara.
*Compreende, identifica e seleciona as ideias principais e a informação relevante de mensagens e
textos simples e curtos.
* Entende informações específicas e previsíveis em materiais simples do dia-a-dia.
*Regista apontamentos, esquemas, resumos, de modo organizado.

{'Compreende intervenções, instruções, expressões e palavras-chave relacionadas com áreas de
prioridade imediata apresentadas num discurso articulado de forma clara e pausada.
* Compreende e extrai as informações essenciais de gravações áudio e audiovisuais, sempre que o
discurso seja bem estruturado, pausado, claro e com vocabulário frequente.
i.Tem uma atitude positiva e confiante para aprender a língua.

Descrito res OperatÍvos

Conhecedor /
sabedor / culto /
informado:
A,B,E,G,I,J

Questionador:
A,B,D,E,F,G,l,J

Sistematizador /
organizador:
A,B,C,E,F,I,J

Participativo /
colaborador:
B,C,D,E,F

Comunicador:
A,B,D,E,H,I,J

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

lndagador /
investigadon

AC,D,E,F,H,I

Sistematizador /
organizador:
A,B,C,E,F,I,J

lndagador /
investigadon
A,C,D,E,F,H,I
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Fichas de Avaliação
escrita

Grelhas de registo
de

observação direta

Dramatizações

Questão aula

Produçäo de textos

lnstrumentos do
Domínio de
Autonomia

Curricular (DAC):

Trabalhos de
pesquisa, Debates

Apresentaçöes
Exposições

Portefólios

lnstrumentos

1
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Competêncía
lntercultural e
Estratégica ze/o

* Demonstra uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua.
i'Utiliza, ainda que de forma rudimentar, diferentes tecnologias na exploraçâo, organização, criação,
partilha e divulgaçäo de ideias, produtos e experiências, em formatos diversos.
*Valoriza e avalia os progressos na aquisição da língua como elemento motivador.
*Cria sintonia com os colegas e favorece a cooperação para trabalhar e praticar em grupo.

Questionador:
A"B,D,E,F,G,I,J

Crítico /Analítico:
A,B,C,D,E,H

Criativo: A,C,D,E,H,J

O Coordenador de Departamento
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