CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2017/2018
CICLO:
DISCIPLINA:

SECUNDÁRIO
ALEMÃO

ANO:

10º

1. Serão alvo de estudo os conteúdos/ temas seguintes:

O MUNDO ENVOLVENTE
Sensibilização à Língua Alemã: Identificação de palavras
internacionais; Características da Língua Alemã
Os países de expressão alemã; Aspetos socioculturais.
O EU:
A Alemanha e o Alemão; Nacionalidades e línguas;
Identificação pessoal (nome, idade,
naturalidade/nacionalidade, morada, nº de telefone,
data de nascimento);Traços físicos e psicológicos.
A FAMÍLIA:
Descrever a família; Descrever a rotina diária;
Descrever a casa; Identificar/descrever refeições em
casa e no restaurante; Identificar/descrever convívios e
festas.
A ESCOLA:
Descrever a escola e a sala de aula; Identificar objetos
escolares; Identificar disciplinas; Referir horários;
Identificar meios de transporte.

AMIZADES:
Descrever relações interpessoais; Referir locais de encontro
e atividades conjuntas.
O TRABALHO:
Identificar as profissões mais comuns; Identificar locais de
trabalho; Indicar direcções.
O LAZER:
Identificar atividades de tempos livres e férias; Descrever
férias passadas; Planear férias futuras.
O MUNDO ENVOLVENTE:
Caracterizar a comunidade local; Caracterizar os países de
língua alemã (caracterização sumária); Identificar problemas
comuns: poluição e meio ambiente.
*Os conteúdos gramaticais são de acordo com o programa
em vigor.
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2. A avaliação será feita de acordo com:
DOMÍNIOS

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

Saber e Saber Fazer

1. Leitura/Escrita/Gramática:

Ler, compreender e
interpretar textos.

Produzir diferentes
géneros e tipos de textos.

Conhecer e aplicar as
regras da gramática.

Cognitivo e
Procedimental

2. Oralidade:
 Compreender discursos
orais / interpretar textos;
 Exprimir ideias e
conhecimentos;
 Tornar-se leitor.

Saber Ser

3. Responsabilidade e empenho

Atitudinal

• Respeito
(comportamento, cumprimento regras,
pontualidade e assiduidade)

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

• Teste de avaliação *

35%

•
Fichas,
composições,
trabalhos
diversos
(individuais ou em grupo)

15%

• Exposições orais

10%

•Participação oral / fluência

10%

•Compreensão oral (Testes
de audição; participação)

10%

•Material, cooperação, TPC

5%

Grelhas de registo de
observação direta

15%

*Nota: a ponderação do(s) teste(s) será de 50%, no caso de, num determinado período, não serem
realizados trabalhos, fichas ou composições.

3. Outras informações úteis:



Cálculo das classificações finais:
a) havendo progressão no 2º período: 1º per = 40%; 2º per = 60%
b) havendo progressão no 3º período: 1º per = 30%; 2º per = 30%; 3º per = 40%
c) não havendo progressão no 2º per: 1º per = 50%; 2º per = 50%;
d) não havendo progressão no 3º per: cada período = 33,3%

4. Material recomendado: Manual Deutsch: Einfach toll! 1 + Caderno de atividades (Porto Editora).
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