CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FRANCÊS
2017/2018
COMPETÊNCIAS GERAIS – 3º CICLO
1. Mobiliza saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar situações e problemas
do quotidiano;
2. Usa, adequadamente, linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e tecnológico para se expressar;
3. Usa, corretamente, a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar pensamento próprio;
4. Usa línguas estrangeiras para comunicar, adequadamente, em situações do quotidiano e para apropriação de informação;
5. Adota metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a objetivos visados;
6. Pesquisa, seleciona e organiza informação para a transformar em conhecimento mobilizável;
7. Adota estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões;
8. Realiza atividades de forma autónoma, responsável e criativa;
9. Coopera com outros em tarefas e projetos comuns;
10. Relaciona, harmoniosamente, o corpo com o espaço, numa perspetiva pessoal e interpessoal promotora da saúde e da
qualidade de vida.
1

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 3º CICLO
SECÇÃO DE FRANCÊS 2017/2018
DOMÍNIO COGNITIVO

INSTRUMENTOS
DE AVALIAÇÃO

1. Compreensão Oral

Fichas de avaliação
por
domínios

2. Compreensão Escrita

Fichas de trabalho

3. Interação Oral /Produção oral

Fichas de auto e
hetero-avaliação
Trabalhos de grupo
/ individuais

4. Interação
Escrita

Escrita

/

Produção

5. Gramática / Vocabulário

Caderno diário
Grelhas
de
observação direta

Peso
Total

DOMÍNIO
ATITUDES E VALORES

INSTRUMENTOS
DE AVALIAÇÃO

Peso
Total

1. Comportamento:
Grelhas
de
observação
Respeita as regras de
direta diária.
convivência especificadas no
Estatuto do Aluno e no
Regulamento Interno da Escola.

80%

2. Material necessário:
Faz-se acompanhar do
material da disciplina
 Organiza os seus materiais.
3. Pontualidade

Grelhas de
avaliação por
domínios

4. Participação e cumprimento
de tarefas
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20%

METAS DE APRENDIZAGEM DE FRANCÊS
2017/2018
METAS DE
APRENDIZAGEM

COMPREENSÃO
ORAL

COMPREENSÃO
ESCRITA

7º

8º

9º

O aluno identifica um número limitado de
palavras e de frases simples em instruções,
mensagens e textos simples e curtos
(anúncios públicos, publicidades e canções,
entre outros) relativos à identificação e
caracterização
pessoais,
hábitos,
necessidades
do
quotidiano
e
meio
envolvente (família, escola, lugares, lazer,
serviços), desde que o discurso seja muito
claro, pausado e cuidadosamente articulado.
O aluno identifica palavras e frases simples
em instruções, mensagens e textos ilustrados
e curtos (instruções, mapas, cartazes,
horários, publicidades, catálogos, receitas,
ementas, postais, mensagens pessoais,
banda desenhada, entre outros), relativos à
identificação e caracterização pessoais,
hábitos e necessidades do quotidiano e do
meio envolvente (família, escola, lugares,
lazer e serviços).

O aluno identifica palavras-chave e frases
simples e infere o sentido geral em
mensagens e textos simples e curtos
(anúncios públicos, mensagens telefónicas,
publicidades, canções, clips, entre outros)
relacionados com o meio envolvente,
situações do quotidiano e experiências
pessoais, sempre que sejam articulados de
forma clara e pausada.

O aluno compreende as ideias principais e
informação relevante explícita em mensagens e
textos curtos (anúncios públicos, mensagens
telefónicas, noticiários, reportagens, publicidades
canções, clips, entre outros) sobre experiências
pessoais e situações do quotidiano, interesses
próprios e temas da atualidade, sempre que
sejam constituídos, essencialmente, por frases
simples e vocabulário muito frequente e sejam
articulados de forma clara e pausada.
O aluno compreende as ideias principais e
informação relevante explícita em mensagens e
textos simples e curtos (cartas e mensagens,
folhetos, ementas, horários, avisos, artigos de
imprensa, textos literários, entre outros) que
descrevam e/ou narrem experiências pessoais e
situações do quotidiano, interesses próprios e
temas da atualidade, sempre que sejam
constituídos essencialmente por frases simples e
vocabulário muito frequente.

O aluno interage em situações do quotidiano
previamente
preparadas.
Estabelece
contactos sociais (cumprimentos, desculpas e
agradecimentos), pede ou dá informações

O aluno identifica palavras-chave e frases
simples e infere o sentido geral em
mensagens e textos simples e curtos
(cartas
e
mensagens,
folhetos,
publicidades, catálogos, receitas, ementas,
artigos de jornal, banda desenhada, entre
outros),
relacionados
com
o
meio
envolvente, situações do quotidiano e
experiências pessoais, sempre que sejam
constituídos essencialmente por frases
simples e vocabulário familiar.
O aluno interage em conversas curtas, bem
estruturadas e ligadas a situações
familiares. Pede e dá informações e troca
opiniões sobre o meio envolvente, situações
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O aluno interage em conversas curtas bem
estruturadas e ligadas a situações familiares.
Troca ideias, informações e opiniões sobre
situações do quotidiano e experiências pessoais,

INTERAÇÃO
ORAL

INTERAÇÃO
ESCRITA

PRODUÇÃO
ORAL

PRODUÇÃO

(dados
pessoais,
hábitos,
gostos
e
preferências, lugares, serviços, factos e
projetos), apoiando-se no discurso do
interlocutor. Pronuncia, geralmente, de forma
compreensível, um repertório muito limitado
de expressões e de frases simples,
mobilizando estruturas gramaticais muito
elementares.
O aluno completa formulários com os dados
adequados e escreve mensagens simples e
curtas (30-40 palavras). Pede e dá
informações breves, agradece, desculpa-se,
felicita (aniversários e outras celebrações) e
aceita ou recusa convites, respeitando as
convenções textuais e sociolinguísticas das
mensagens. Utiliza expressões e frases muito
simples com estruturas gramaticais muito
elementares
O aluno exprime-se, de forma muito simples
para falar de si, de outras pessoas, lugares,
hábitos, factos e projetos. Apoia-se num
texto memorizado contendo um repertório
muito limitado de palavras, expressões
isoladas
e
frases
curtas.
Pronuncia
geralmente de forma compreensível.

O aluno escreve textos simples e muito
curtos (30-40 palavras). Apresenta-se,
apresenta e descreve outras pessoas,
hábitos, gostos, preferências, lugares e
acontecimentos. Utiliza expressões e frases
muito simples com estruturas gramaticais

do quotidiano e experiências pessoais,
tendo em conta o discurso do interlocutor e
respeitando os princípios de delicadeza.
Pronuncia,
geralmente,
de
forma
compreensível, um repertório limitado de
expressões e de frases, mobilizando
estruturas gramaticais elementares.

interesses próprios e temas da atualidade, tendo
em conta o discurso do interlocutor e respeitando
os princípios de delicadeza. Usa vocabulário muito
frequente e frases simples mobilizando as
estruturas gramaticais adequadas. Pronuncia de
forma suficientemente clara para ser entendido.

O aluno escreve cartas e mensagens
simples e curtas (50-60 palavras). Pede e
dá informações sobre o meio envolvente e
situações do quotidiano e experiências
pessoais. Respeita as convenções textuais e
sociolinguísticas das mensagens e cartas,
adequando-as ao destinatário. Utiliza
vocabulário elementar e frases simples,
articulando as ideias com conectores
básicos de coordenação e subordinação.
O aluno exprime-se, de forma simples, em
monólogos curtos preparados previamente.
Descreve o meio envolvente e situações do
quotidiano; conta experiências pessoais e
acontecimentos reais ou imaginários,
presentes ou passados e exprime opiniões,
gostos e preferências. Usa um repertório
limitado de expressões e de frases,
mobilizando
estruturas
gramaticais
elementares.
Pronuncia
de
forma
suficientemente clara para ser entendido.
O aluno escreve textos simples e curtos
(50-60 palavras). Descreve situações do
quotidiano; conta experiências pessoais e
acontecimentos reais ou imaginários,
presentes ou passados e exprime opiniões,
gostos e preferências. Respeita as

O aluno escreve cartas e mensagens diversas (7090 palavras). Pede e dá informações sobre o meio
envolvente, situações do quotidiano, experiências
pessoais, acontecimentos reais ou imaginários,
preferências e opiniões. Respeita as convenções
textuais e sociolinguísticas das mensagens e
cartas, adequando-as ao destinatário. Utiliza
vocabulário muito frequente e frases curtas,
articulando as ideias com diferentes conectores de
coordenação e subordinação.
O aluno exprime-se, de forma simples, em
monólogos curtos preparados previamente.
Descreve o meio envolvente e situações do
quotidiano; conta experiências pessoais e
acontecimentos reais ou imaginários, presentes
ou passados e exprime opiniões, gostos e
preferências sobre temas da atualidade. Usa
vocabulário muito frequente e frases simples
mobilizando estruturas gramaticais elementares.
Pronuncia de forma suficientemente clara para ser
entendido.
O aluno escreve textos diversos (70-90 palavras).
Descreve situações do quotidiano; conta
experiências pessoais e acontecimentos reais ou
imaginários, presentes ou passados e exprime
opiniões, gostos e preferências. Respeita as
convenções textuais e utiliza vocabulário muito
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ESCRITA

muito elementares.

convenções textuais e utiliza vocabulário
elementar e frases simples, articulando as
ideias
com
conectores
básicos
de
coordenação e subordinação.

frequente e frases curtas, articulando as ideias
com diferentes conectores de coordenação e
subordinação.

NOTA:
O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas: Aprendizagem, ensino, avaliação (QECR) é o documento de enquadramento
teórico que subjaz às Orientações Programáticas para o 1.º ciclo e às Competências Essenciais – Línguas Estrangeiras do Currículo
Nacional do Ensino Básico (CNEB). Os Programas em vigor para as LE no ensino básico são anteriores ao CNEB, devendo, no entanto, ser
também considerados como documentos de referência para o desenvolvimento curricular, a par das Competências Essenciais.
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