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         Agrupamento de Escolas do Cadaval 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

DEPARTAMENTO Línguas  GRUPO DISCIPLINAR 300 ANO 10.º/11.º/12.º 

DISCIPLINA Francês LE II (lnIc.) – Cursos Profissionais  

 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

I 

Compreensão oral 

 

15% 

 

Identifica palavras e frases simples em instruções, desde que o 

discurso seja muito claro, pausado, cuidadosamente articulado e 

relativo aos conteúdos do módulo em estudo. 

 

Conhecedor|Sabe

dor|Culto| 

Informado 

(A, B, E, I) 

Questionador 

(A, B, D, E, F, I) 

Crítico|Analítico 

(A, B, C, D, E, H) 

 

Exercícios de 

compreensão oral 

em suportes diversos 

Auto e 

heteroavaliação 

II 

Compreensão escrita 

 

15% 

 

Identifica palavras e frases simples em instruções, mensagens e 

textos ilustrados curtos, relativos aos conteúdos do módulo. 

Conhecedor|Sabedo

r|Culto| 

Informado 

(A, B, E, I) 

Questionador 

(A, B, D, E, F, I) 

Crítico|Analítico 

(A, B, C, D, E, H) 

 

Exercícios de 

compreensão escrita 

em suportes diversos 

 

Auto e 

heteroavaliação 

III 

Interação oral 

 

10% 

 

Interage em situações do quotidiano com preparação prévia, 

apoiando-se no discurso do interlocutor, com pronúncia 

geralmente compreensível e repertório adequado, expressões, 

frases simples e estruturas gramaticais para realizar as tarefas 

do módulo. 

 

Indagador|Investiga

dor 

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

Comunicador 

(A, B, C, E, H, I, J) 

Sistematizador|Org

anizador 

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

Participativo|Colab

orador 

(B, C, D, E) 

Crítico|Analítico 

(A, B, C, D, E, H) 

 

Exercícios de 

interação oral em 

situações diversas 

 

Auto e 

heteroavaliação 
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Criativo 

(A, C, D, E, H, J) 

 

 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

IV 

Interação escrita 

 

10% 

 

Preenche formulários com os dados adequados  

 

Escreve mensagens simples e curtas, respeitando as convenções 

textuais e sociolinguísticas. 

 

Utiliza expressões e frases simples com estruturas gramaticais 

elementares para realizar as tarefas do módulo. 

 

Indagador|Investi

gador 

(A, C, D, E, F, H, 

I) 

Comunicador 

(A, B, D, E, H, I) 

Sistematizador|O

rganizador 

(A, B, C, E, F, I) 

Participativo|Col

aborador 

(B, C, D, E) 

Crítico|Analítico 

(A, B, C, D, E, H) 

Criativo 

(A, C, D, E, H) 

 

Exercícios de 

interação escrita em 

situações diversas 

 

Auto e 

heteroavaliação 

V 

Produção oral 

 

15% 

 

Exprime-se, de forma simples, pronunciando de forma 

geralmente compreensível e apoiando-se num texto memorizado 

com um repertório de palavras, expressões isoladas e frases 

curtas adequadas ao módulo. 

Indagador|Investiga

dor 

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

Comunicador 

(A, B, D, E, H, I, J) 

Sistematizador|Org

anizador 

(A, B, C, E, F, I) 

Crítico|Analítico 

 

Participação em aula 

 

Apresentações orais 

 

Auto e 

heteroavaliação 
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(A, B, C, D, E, H) 

Criativo 

(A, C, D, E, H, J) 

VI 

Produção escrita 

 

15% 

 

Escreve textos simples e curtos, em suportes variados, utilizando 

expressões, frases e estruturas gramaticais elementares 

adequadas ao módulo. 

Indagador|Investiga

dor 

(A, C, D, E, F, H, 

I)Comunicador 

(A, B, D, E, H, I) 

Sistematizador|Org

anizador 

(A, B, C, E, F, I) 

Crítico|Analítico 

(A, B, C, D, E, H) 

Criativo 

(A, C, D, E, H) 

 

Fichas de trabalho 

 

Questionários 

 

Auto e 

heteroavaliação 

VII 

Competência 

Intercultural 

 

10% 

 

Identifica elementos constitutivos da sua própria cultura e 

alguns da(s) cultura(s) da língua estrangeira no seu meio 

envolvente e nas práticas de comunicação da vida 

socioprofissional. 

Respeitador do 

outro 

e da diferença 

(A, B, C, F) 

 

Participação em aula 

 

Produtos  

Auto e 

heteroavaliação 

VIII 

Competência 

Estratégica 

 

10% 

Demonstra uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da 

língua estrangeira, utilizando conhecimentos prévios de ordem 

linguística e cultural. 

 

Valoriza o uso da língua estrangeira como instrumento de 

comunicação dentro da aula, nomeadamente para solicitar 

esclarecimentos, ajuda e colaborar com colegas na realização de 

tarefas e na resolução de problemas. 

 

Usa os seus conhecimentos prévios em língua materna e noutras 

línguas, a sua experiência pessoal e profissional, indícios 

contextuais e semelhanças lexicais e gramaticais para fazer 

previsões de sentido e comunicar de forma simples. 

Crítico|Analítico 

(A, B, C, D, E, H) 

Responsável e 

autónomo|Gestor 

do seu trabalho 

(C, D, E, F, I) 

 

 

 

Participação em aula 

 

Produtos 

 

Auto e 

heteroavaliação 
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Domínio Descritores  

Níveis de Desempenho 

Muito Insuficiente   

0 a 4 valores 

Insuficiente 

5 a 9 valores 

Suficiente 

10 a 13 valores 

Bom 

14 a 16 valores 

Muito Bom 

17 a 20 valores 

I 

Identifica palavras e frases simples 

em instruções (discurso relativo aos 

conteúdos do módulo em estudo). 

Não Identifica ou 

identifica um número 

insuficiente de 

palavras e frases 

simples, não 

conseguindo encontrar 

sentido nos 

enunciados.  

Identifica um número 

insuficiente de 

palavras e frases 

simples, encontrando 

sentido apenas 

parcialmente nos 

enunciados.  

Identifica um número 

suficiente de palavras 

e frases simples, 

encontrando sentido 

nos enunciados, ainda 

que com imprecisões. 

Identifica bem 

palavras e frases 

simples, encontrando 

sentido nos 

enunciados. 

Identifica muito bem 

palavras e frases 

simples, encontrando 

sentido pleno nos 

enunciados. 

II 

Identifica palavras e frases simples 

em instruções, mensagens e textos 

ilustrados curtos, relativos aos 

conteúdos do módulo. 

Não Identifica ou 

identifica um número 

insuficiente de 

palavras e frases 

simples, não 

conseguindo encontrar 

sentido nos 

enunciados. 

Identifica um número 

insuficiente de 

palavras e frases 

simples, encontrando 

sentido apenas 

parcialmente nos 

enunciados. 

Identifica um número 

suficiente de palavras 

e frases simples, 

encontrando sentido 

nos enunciados, ainda 

que com imprecisões. 

Identifica bem 

palavras e frases 

simples, encontrando 

sentido nos 

enunciados. 

Identifica muito bem 

palavras e frases 

simples, encontrando 

sentido pleno nos 

enunciados. 

III 

Interage em situações do 

quotidiano com preparação prévia, 

apoiando-se no discurso do 

interlocutor. 

Não interage, não tem 

pronúncia 

compreensível nem 

repertório adequado 

de expressões, frases 

simples e estruturas 

gramaticais ou 

apresenta estes 

elementos de forma 

muito insuficiente que 

impede a 

comunicação. 

Tenta interagir, mas 

tem pronúncia pouco 

compreensível e 

repertório limitado de 

expressões, frases 

simples e estruturas 

gramaticais que 

dificultam a 

comunicação. 

 Interage 

suficientemente, tem 

pronúncia 

compreensível e 

repertório de 

expressões, frases 

simples e estruturas 

gramaticais que 

permitem comunicar.  

Interage, tem boa 

pronúncia e 

repertório de 

expressões, frases 

simples e estruturas 

gramaticais que 

permitem comunicar 

com alguma 

facilidade. 

Interage com 

naturalidade, tem 

excelente pronúncia e 

repertório de 

expressões, frases 

simples e estruturas 

gramaticais que 

facilitam e dinamizam 

a comunicação. 

IV 

Preenche formulários com os dados 

adequados. 

 

 

 

Não consegue 

preencher ou 

preenche de forma 

desadequada. 

Preenche com muitas 

falhas. 

Preenche com falhas 

pontuais. 

Preenche geralmente. 

 

Preenche sempre 

bem. 

Escreve mensagens simples e 

curtas, respeitando as convenções 

textuais e sociolinguísticas. 

 

Não consegue escrever 

ou escreve sem 

respeito pelas 

convenções. 

Escreve com muitas 

falhas no respeito 

pelas convenções. 

Escreve com algumas 

falhas no respeito 

pelas convenções 

Respeita geralmente 

as convenções. 

Respeita sempre as 

convenções quando 

escreve. 
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ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO P.A.     

A Linguagens e textos D Pensamento crítico e pensamento criativo G Bem-estar, saúde e ambiente J Consciência e domínio do corpo 

B Informação e comunicação E Relacionamento interpessoal H Sensibilidade estética e artística   

C Raciocínio e resolução de problemas F Desenvolvimento pessoal e autonomia I Saber científico, técnico e tecnológico   

Utiliza expressões e frases simples 

com estruturas gramaticais 

elementares. 

Não realiza as tarefas. 

Não dispõe das 

expressões, frases 

simples e estruturas 

gramaticais ou usa-as 

sem sentido 

compreensível. 

Utiliza expressões, 

frases simples e 

estruturas gramaticais 

com muitas 

dificuldades. 

Utiliza expressões, 

frases simples e 

estruturas gramaticais 

com algumas falhas. 

Utiliza expressões, 

frases simples e 

estruturas 

gramaticais, quase 

sempre 

adequadamente. 

Utiliza expressões, 

frases simples e 

estruturas 

gramaticais, com total 

adequação. 

V 

Exprime-se, de forma simples, 

pronunciando de forma geralmente 

compreensível e apoiando-se num 

texto memorizado. 

Não se exprime ou 

pronuncia de forma 

incompreensível, sem 

repertório ou com 

repertório 

desadequado. 

   Exprime-se com 

muita dificuldade, 

pronúncia difícil de 

compreender, com 

repertório limitado.  

Faz-se entender, 

apesar de algumas 

falhas de pronúncia e 

tem um repertório 

minimamente 

ajustado. 

Exprime-se 

geralmente bem e 

consegue encontrar 

com facilidade o 

repertório adequado. 

Exprime-se com à-

vontade e tem um 

repertório adequado e 

diversificado. 

 

VI 

 

Escreve textos simples e curtos, em 

suportes variados. 

 

Não escreve ou não 

dispõe de expressões 

adequadas. 

   Escreve textos com 

muitos problemas 

decorrentes da falta 

de adequação das 

expressões, frases e 

estruturas 

gramaticais. 

Escreve textos com 

alguns problemas 

decorrentes das 

estruturas utilizadas. 

  Escreve bem os 

textos e utiliza bem 

as estruturas. 

Escreve muito bem os 

textos e utiliza muito 

bem as estruturas. 

 

Utiliza expressões, frases e 

estruturas gramaticais elementares 

adequadas ao módulo. 

 

VII 

 

Identifica elementos constitutivos 

da sua própria cultura e alguns 

da(s) cultura(s) da língua 

estrangeira no seu meio envolvente 

e nas práticas de comunicação da 

vida socioprofissional. 

 

Não identifica 

elementos da própria 

cultura nem da 

cultura estrangeira, 

seja no meio 

envolvente, seja na 

comunicação 

socioprofissional. 

 

Identifica com 

dificuldade elementos 

da própria cultura 

e/ou da cultura 

estrangeira, seja no 

meio envolvente, seja 

na comunicação 

socioprofissional. 

 

Identifica com 

dificuldades pontuais 

elementos da própria 

cultura e/ou da 

cultura estrangeira, 

seja no meio 

envolvente, seja na 

comunicação 

socioprofissional. 

 

Identifica com alguma 

facilidade elementos 

da própria cultura 

e/ou da cultura 

estrangeira, seja no 

meio envolvente, seja 

na comunicação 

socioprofissional. 

 

 

 

Identifica com muita 

facilidade elementos 

da própria cultura 

e/ou da cultura 

estrangeira, seja no 

meio envolvente, seja 

na comunicação 

socioprofissional. 
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O Diretor 

_______________________________ 

VIII 

 

Demonstra uma atitude positiva e 

confiante na aprendizagem da 

língua estrangeira.  

 

Não tem ou não utiliza 

conhecimentos 

prévios de ordem 

linguística e cultural. 

Utiliza raramente 

conhecimentos prévios 

de ordem linguística e 

cultural. 

Utiliza algumas vezes 

conhecimentos prévios 

de ordem linguística e 

cultural. 

Utiliza regularmente 

conhecimentos 

prévios de ordem 

linguística e cultural. 

Utiliza com muita 

frequência 

conhecimentos prévios 

de ordem linguística e 

cultural. 

 

Utiliza conhecimentos prévios de 

ordem linguística e cultural. 

 

Valoriza o uso da língua estrangeira 

como instrumento de comunicação 

dentro da aula. 

Não valoriza e/ou não 

usa a língua 

estrangeira como 

instrumento de 

comunicação dentro 

da aula. 

Usa pouco ou com 

dificuldade a língua 

estrangeira como 

instrumento de 

comunicação dentro 

da aula. 

Usa a língua 

estrangeira como 

instrumento de 

comunicação dentro 

da aula. 

Usa regularmente a 

língua estrangeira 

como instrumento de 

comunicação dentro 

da aula. 

Usa frequentemente a 

língua estrangeira 

como instrumento de 

comunicação dentro 

da aula. 

Usa os seus conhecimentos prévios 

em língua materna e noutras 

línguas, a sua experiência pessoal e 

profissional, indícios contextuais e 

semelhanças lexicais e gramaticais 

para fazer previsões de sentido e 

comunicar de forma simples. 

 

 

Não faz previsões de 

sentido a partir de 

conhecimentos 

prévios, experiência 

pessoal, indícios e 

semelhanças 

linguísticas para 

comunicar. 

    Raramente faz 

previsões de sentido a 

partir de 

conhecimentos 

prévios, experiência 

pessoal, indícios e 

semelhanças 

linguísticas para 

comunicar. 

   Faz algumas vezes 

previsões de sentido a 

partir de 

conhecimentos 

prévios, experiência 

pessoal, indícios e 

semelhanças 

linguísticas para 

comunicar. 

Faz regularmente 

previsões de sentido a 

partir de 

conhecimentos 

prévios, experiência 

pessoal, indícios e 

semelhanças 

linguísticas para 

comunicar. 

Faz frequentemente 

previsões de sentido a 

partir de 

conhecimentos 

prévios, experiência 

pessoal, indícios e 

semelhanças 

linguísticas para 

comunicar. 
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