
 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE FRANCÊS – 3.º CICLO 

7.º ANO A1.2 

DOMÍNIOS 
FATOR DE 

PONDERAÇÃO 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

DESCRITORES DO 
PERFIL DOS ALUNOS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Competência 
comunicativa 

 

 

15% 

Compreensão oral  
Identificar um número limitado de palavras e de frases simples em 
instruções, mensagens e textos simples e curtos, desde que o discurso seja 
muito claro, pausado, cuidadosamente articulado e relativo à identificação e 
caracterização pessoais, hábitos e necessidades do quotidiano. 

 
Conhecedor / sabedor / 
culto / informado:  
A, B, E, G, I, J 
 
Comunicador: 
 A, B, D,E, H, I, J 
 
Questionador: 
A,B,D,E,F,G,I,J 
 
Participativo / colaborador: 
B,C,D,E,F 
 
Crítico / Analítico: 
A,B,C,D,E,H 
 
Criativo: 
A,C,D,E,H,J 
 
Indagador / investigador: 
A,C,D,E,F,H,I 
 
Sistematizador / 
organizador:  
A,B,C,E,F,I,J 
 

Fichas de trabalho 

Fichas de avaliação 

Questões aula 

Trabalhos de pares e/ou 

de grupo 

Tarefas de verificação 

de conhecimentos 

Trabalhos produzidos no 

âmbito do PAFC 

Apresentações orais 

Dramatizações 

Produção de texto 

Auto e heteroavaliação 

Registos/grelhas de 

observação direta 

 

15% 

Interação oral 
Interagir em situações do quotidiano com preparação prévia, apoiando-se no 
discurso do interlocutor, com pronúncia geralmente compreensível e 
repertório muito limitado, expressões, frases simples e estruturas 
gramaticais muito elementares. 

Produção oral 
Exprimir-se, de forma muito simples, pronunciando de forma geralmente 
compreensível e apoiando-se num texto memorizado com um repertório 
muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases curtas. 

20% 

Compreensão escrita 
Identificar palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos 
ilustrados curtos, relativos à identificação e caracterização pessoais, hábitos 
e necessidades do quotidiano. 

20% 

Interação escrita  
Completar formulários com os dados adequados e escrever mensagens 
simples e curtas (30-40 palavras), respeitando as convenções textuais e 
sociolinguísticas das mensagens. Utilizar expressões e frases muito simples 
com estruturas gramaticais muito elementares. 

Produção escrita  
Escrever textos (30-40palavras) simples e muito curtos, em suportes 
variados, utilizando expressões, frases e estruturas gramaticais muito 
elementares. 

10% 
Vocabulário/Gramática 
Compreender e aplicar vocabulário sobre os temas trabalhados; 
Compreender e aplicar regras gramaticais em contexto. 

 



 

 

 

DOMÍNIOS  
FATOR DE 

PONDERAÇÃO 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

DESCRITORES DO 
PERFIL DOS 

ALUNOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

Competência 
Intercultural 

b) 
Reconhecer elementos constitutivos da sua própria cultura e da(s) cultura(s) da língua 
estrangeira no seu meio envolvente e nas práticas de comunicação da vida quotidiana. 

Respeitador do outro 
e da diferença: 
A,B,C,F,J 

 
Competência 

Estratégica 

 

b) 

Demonstrar uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua estrangeira.  
Valorizar o uso da língua estrangeira como instrumento de comunicação dentro da aula, 
nomeadamente para solicitar esclarecimentos, ajudar e colaborar com colegas na realização 
de tarefas e na resolução de problemas.  
Usar os seus conhecimentos prévios em língua materna e noutras línguas, a sua experiência 
pessoal, indícios contextuais e semelhanças lexicais e gramaticais para fazer previsões de 
sentido e comunicar de forma simples, recorrendo, quando necessário, a idiomas conhecidos, 
gestos, mímica e/ou desenhos. 

Responsável e 
autónomo: 
C,D,E,F,G,I,J 

 
Observações: a) 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 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; 
b)Os domínios das competências intercultural e estratégica são transversais e servem de suporte à construção e desenvolvimento da competência comunicativa, constituindo-se esta 

última, porquanto, como central na avaliação formativa e sumativa do aluno. 
  
 

ATITUDES – 20% 

Responsabilidade 

 Participar nas aulas; 

 Ser assíduo e pontual; 

 Executar as tarefas propostas;  

 Cumprir os prazos;  

  Acatar as regras acordadas. 

 

10% 

Autonomia 

 Desenvolver mecanismos de autorregulação; 

 Reconhecer as dificuldades, tentando superá-las, bem como as aprendizagens 
realizadas; 

  Encontrar novas soluções e aplicá-las. 

5% 

Cooperação 

 Solicitar ajuda;  

 Contribuir para a realização das tarefas comuns; 

 Ajudar os pares;  

 Respeitar a opinião dos outros. 

5% 

 


