
  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2022/2023 

Francês - Formação Específica  

 Continuação 10.º ano   
Ensino Secundário Regular 

 

 

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

Domínios Descritores do perfil do aluno Descritores de desempenho Instrumentos de avaliação Ponderações 
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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  

Crítico / Analítico: A, B, C, D, E, H  

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

Indagador / investigador:  

A, C, D, E, F, H, I  

Participativo / colaborador:  

B, C, D, E, F  

Respeitador do outro e da 

diferença: A,B,C,F,J 

 

Compreensão oral 

Compreende e interpreta sentidos Testes de avaliação de escuta  

ativa para  verificação da com- 

preensão oral; 

Questões colocadas na aula; 

Grelhas de observação direta e 

de verificação, na sala de aula.

  

 

20% 

(CC) Identifica as ideias principais e seleciona informação relevante não-verbal e 

verbal em textos variados (noticiários, reportagens, publicidade, videoclipes, curtas-

metragens e filmes, publicações digitais, entre outros), sobre experiências e 

vivências, com vocabulário muito frequente e articulado de forma clara e pausada.  

(CI) Interpreta factos, atitudes, comportamentos e valores culturais, mobilizando 

conhecimentos de natureza diversa e demonstrando abertura e empatia.  

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  

Crítico / Analítico: A, B, C, D, E, H  

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

Indagador / investigador:   

A, C, D, E, F, H, I  

Participativo / colaborador: B, C, D, 

E, F  

Respeitador do outro e da 

diferença: A, B, C, F, J 

Responsável e autónomo:  

C, D, E, F,G,I,J  

Compreensão escrita  

- Aplica os conhecimentos adquiridos sobre a gramática da língua (20%) 

- Compreende e interpreta sentidos (15%) 

- Lê com correção, fluência e expressividade (5%) 

 
Leitura e interpretação de 

textos; 

Questões colocadas na aula; 

Trabalhos de grupo / individuais: 

de projeto, de pesquisa e de 

análise; 

Testes de avaliação; 

Grelhas de observação direta e 

de verificação, na sala de aula.

  

 
40% 

(CC) Segue indicações, normas e instruções escritas de forma clara e direta, 

identifica as ideias principais de um texto, seleciona informação pertinente em 

textos predominantemente dialogais, descritivos e narrativos (correspondência, 

catálogos, artigos de imprensa, publicidade, publicações digitais, textos literários, 

entre outros), sobre experiências e vivências, com ideias articuladas, marcadores 

explícitos e vocabulário frequente. 

(CI) Interpreta factos, atitudes, comportamentos e valores culturais, mobilizando 

conhecimentos de natureza diversa e demonstrando abertura e empatia.  

 (CE) Verifica a eficiência das estratégias adotadas na planificação e realização de 

atividades de aprendizagem, recorrendo à comparação com a língua materna e 

outras línguas e deduzindo regras de funcionamento e uso da língua.  

Em função de dificuldades, seleciona estratégias para retirar a informação 

essencial nas tarefas de leitura, audição e visionamento de documentos.  

Transfere conhecimentos adquiridos para situações de interação e produção oral e 

escrita na vida real.  
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Sistematizador / organizador:  

A, B, C, E, F, I, J  

Respeitador do outro e da 

diferença: A, B, C, F, J 

Responsável e autónomo:  

C, D, E, F, G, I, J  

 

Interação, produção e mediação escritas  

- Estrutura temática e discursivamente os textos escritos 

- Exprime-se com correção linguística 

- Aplica os conhecimentos adquiridos sobre a gramática da língua 

 
Produção escrita; 

Trabalhos escritos de diferentes 

tipologias, de grupo / individuais:  

de projeto, de pesquisa e de 

análise; 

Grelhas de observação direta e 

de verificação, na sala de aula.

  

 

20% 

(CC) Preenche formulários e escrever correspondência (120-160 palavras) sobre 

experiências e vivências, exprimindo-se com clareza, respeitando as convenções 

textuais e sociolinguísticas, utilizando vocabulário frequente, frases com estruturas 

gramaticais simples e recursos adequados na construção de textos coerentes e 

coesos (conetores, marcadores e tempos verbais, entre outros) para:  

- pede/dá informações e explicações sobre bens e serviços e formular queixas;  

- descreve situações, narrar acontecimentos e expor informações.  

Redige textos sobre experiências e vivências, em suportes diversos (120-160 

palavras), respeitando as convenções textuais e utilizando vocabulário frequente, 

frases com estruturas gramaticais simples e recursos adequados para construir 

textos coerentes e coesos (conetores, marcadores e tempos verbais, entre outros) 

para:  

- expõe informações, opiniões e explicações;  

- descreve situações e narrar acontecimentos;  

- exprime gostos e preferências.  

Tira apontamentos e esquematiza a estrutura interna de textos orais, audiovisuais, 

iconográficos ou escritos para apresentar em suportes diversos.  

 (CI) Interpreta factos, atitudes, comportamentos e valores culturais, mobilizando 

conhecimentos de natureza diversa e demonstrando abertura e empatia.  

(CE) Verifica a eficiência das estratégias adotadas na planificação e realização de 

atividades de aprendizagem, recorrendo à comparação com a língua materna e 

outras línguas e deduzindo regras de funcionamento e uso da língua.  

Em função de dificuldades, seleciona estratégias para retirar a informação 

essencial nas tarefas de leitura, audição e visionamento de documentos.  

Transfere conhecimentos adquiridos para situações de interação e produção oral e 

escrita na vida real.  

Sistematizador / organizador:  

A, B, C, E, F, I, J  

Respeitador do outro e da 

diferença: A, B, C, F, J 

Responsável e autónomo:  

C, D, E, F, G, I, J  

 

Produção, interação e mediação oral  

- Exprime-se com correção (e fluência) 

- Produz enunciados com adequado desenvolvimento temático 

- Interage servindo-se dos códigos linguístico paralinguístico 

Interação/Produção oral; 

Questões colocadas na aula; 

Simulação de situações comuni- 

cacionais; 

Grelhas de observação direta e 

de verificação, em sala de aula.

  

 

20% (CC) Exprime-se, com alguma fluência, em apresentações e monólogos preparados 

previamente, usando vocabulário frequente, estruturas frásicas diversas e recursos 

gramaticais adequados na construção de uma sequência linear de informações 

para:  

- descrever situações e narrar acontecimentos;  

- expor informações, opiniões e explicações;  
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- exprimir gostos e preferências sobre experiências e vivências.  

Interage em conversas estruturadas de forma pertinente, respeitando as 

convenções sociolinguísticas e o discurso do interlocutor, pronunciando de forma 

clara, com ritmo e entoação apropriados e, usando vocabulário frequente, 

estruturas frásicas diversas com recursos gramaticais adequados para:  

- pedir/dar informações e explicações sobre bens e serviços e formular queixas;  

- descrever situações, narrar acontecimentos e expor informações;  

- trocar opiniões, gostos e preferências sobre experiências e vivências.  

Tira apontamentos e esquematiza a estrutura interna de textos orais, audiovisuais, 

iconográficos ou escritos para apresentar em suportes diversos.  

(CI) Interpreta factos, atitudes, comportamentos e valores culturais, mobilizando 

conhecimentos de natureza diversa e demonstrando abertura e empatia.  

(CE) Verifica a eficiência das estratégias adotadas na planificação e realização de 

atividades de aprendizagem, recorrendo à comparação com a língua materna e 

outras línguas e deduzindo regras de funcionamento e uso da língua.  

Em função de dificuldades, seleciona estratégias para retirar a informação 

essencial nas tarefas de leitura, audição e visionamento de documentos.  

Transfere conhecimentos adquiridos para situações de interação e produção oral e 

escrita na vida real.  

 

OBS.: embora as Competências Intercultural e Estratégica tenham caráter transversal, a ponderação atribuída visa incentivar o aluno a desenvolvê-las, no seu percurso educativo. 

  

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (ACPA): A - Linguagens e textos. B - Informação e comunicação. C - Raciocínio e resolução de problemas. D - Pensamento crítico e 

pensamento criativo. E - Relacionamento interpessoal. F - Autonomia e desenvolvimento pessoal. G - Bem-estar e saúde. H - Sensibilidade estética e artística. I - Saber técnico e tecno- 

logias. J - Consciência e domínio do corpo. 

 

Modalidades de avaliação: diagnóstica; formativa; sumativa; coavaliação. Instrumentos de Avaliação diversificados e aplicados em momentos formais e informais.  


