Agrupamento de Escolas Ordem de Sant’Iago
Escola Básica e Secundária Ordem de Sant’Iago
Critérios de Avaliação de Francês – 3º Ciclo

Compreensão Oral
Produção e Interação Escrita
Produção e
Interação Oral

Competência Comunicativa (70%)

Compreensão
Escrita

Parâmetros
. Compreende e identifica palavras, expressões e frases simples em
enunciados escritos ilustrados e curtos. (7º ano)
. Infere o sentido geral de enunciados escritos. (7º, 8º anos)
. Compreende e identifica palavras-chave, expressões e frases simples em
enunciados escritos simples e curtos. (8º, 9º anos)
. Compreende as ideias principais e informação relevante explícita em
enunciados escritos simples e curtos. (9º ano)
. Compreende aspetos fonológicos, gráficos, estruturas lexicais/ frásicas e
recursos gramaticais da língua. (7º, 8º, 9º anos)
. Compreende, identifica e reconhece sons, entoações e ritmos específicos
da língua em enunciados orais. (7º, 8º, 9º anos)
. Compreende e reconhece palavras e expressões de uso corrente e de um
repertório limitado. (7º ano)
. Compreende frases simples e/ ou isoladas. (7º, 8º anos)
. Infere o sentido global de enunciados orais. (7º ano)
. Compreende e reconhece palavras-chave e vocábulos e expressões de uso
frequente. (8º, 9º anos)
. Compreende frases simples e complexas inseridas num contexto. (9º ano)
. Compreende as ideias principais e a informação relevante de enunciados
orais. (8º, 9º anos)
. Completa informações e escreve textos simples e curtos (30-40 palavras).
(7º ano)
. Utiliza palavras, expressões e frases muito simples com estruturas
gramaticais muito elementares. (7º ano)
. Representa graficamente, e de forma adequada, os sons da língua. (7º,
8º, 9 anos)
. Respeita as convenções textuais e sociolinguísticas dos enunciados
escritos. (7º, 8º, 9 anos)
. Escreve enunciados simples e curtos (50-60 palavras). (8º ano)
. Utiliza vocabulário elementar e frases simples, recorrendo a articuladores
de coordenação e subordinação. (8º ano)
. Escreve enunciados diversos (70-90 palavras) (9º ano)
Utiliza vocabulário muito frequente e frases curtas, recorrendo a
articuladores de coordenação e subordinação. (9º ano)
. Aplica e aperfeiçoa aspetos fonológicos, gráficos, estruturas lexicais/
frásicas e recursos gramaticais da língua. (7º, 8º, 9º anos)
. Pronuncia, de forma compreensível, um repertório limitado de palavras e
expressões. (7, 8º anos)
. Utiliza frases simples para comunicar. (7, 8º anos)
. Mobiliza estruturas gramaticais muito elementares. (7, 8º anos)
. Estabelece contactos sociais básicos. (7º, 8º anos)

Instrumentos de
Avaliação

Perfil do Aluno

Ponderação

20%

Fichas

de

avaliação

formativa e sumativa (oral
e/ou escrita);
Relatórios; Portefólios;
Debates;
Questões-aula;
Apresentações orais;
Trabalho-projeto;
Roleplaying
Grelhas de observação

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

20%

15%

15%

Agrupamento de Escolas Ordem de Sant’Iago
Escola Básica e Secundária Ordem de Sant’Iago

Atitudes ou Relacionamento interpessoal
- Trabalhar e colaborar em pares e pequeno grupo
- Cumprir regras
- Reconhecer e respeitar realidades interculturais distintas

Valores

Competências Transversais
Interculturais (30%)

. Adequa a sua interação e produção a diferentes destinatários /contextos/
situações de comunicação. (7º, 8º, 9º anos)
. Pronuncia, de forma clara, palavras e expressões de uso frequente. (9º
ano)
. Utiliza frases simples, recorrendo pontualmente à utilização de frases
complexas. (9º ano)
. Mobiliza estruturas gramaticais adequadas. (9º ano)
. Estabelece contactos sociais essenciais e respeita as convenções sociais.
(9º ano)

Participação
- Utilizar a literacia tecnológica
- Revelar interesse/ empenho
- Desenvolver autonomia e capacidade de iniciativa
- Desenvolver pensamento crítico e criativo
Responsabilidade
- Cumprir as tarefas propostas
- Apresentar material necessário em sala de aula
- Cumprir assiduidade e pontualidade

Observação direta
Grelhas de registo

A, B, D, E, F, G, J

30%

