
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

DISCIPLINA: Francês 
 

7º. ANO 
 

DOMÍNIOS CONTEÚDOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

Compreensão oral   
 

. Compreender discursos quando se fala de forma clara e 
pausada. 
- Compreender conteúdos em programas, produzidos para 
o seu nível, em meio áudio (identificar o conteúdo 
principal do que ouve; identificar os intervenientes no 
discurso). 

 

 
.Testes Sumativos 

 

 
35 % + 35% = 70% 

 

 
.Fichas de Trabalho 
 
.Trabalhos 
Individuais 
 
.Leitura – 
(Compreensão de 
enunciados 
escritos) 
 
.Compreensão de 
enunciados 
 
.Produção Oral 
 

 

 
Domínios: 
 
- Leitura: 10 
- Compreensão 
Oral: 5 
- Interação Oral: 
10 
- Produção Escrita: 
5 
 
 
 

a) Ver Nota 

Leitura  
 

. Ler textos curtos de tipologia diversificada.  

. Utilizar dicionários bilingues – (Identificar abreviaturas; 
Saber procurar entradas e seus significados) -; 
. Ler pequenos textos adaptados ao seu nível de 
conhecimento. 

 

Interação Oral  
 

. Participar num diálogo simples (Entender ideias em 
situações quotidianas previsíveis; Pedir informações; 
Partilhar as suas vivências e as dos outros; Iniciar ou 
terminar uma conversa breve). 
Expressar-se numa linguagem simples e descritiva em 
situações previamente preparadas (Descrever imagens; 
Falar sobre atividades escolares; Falar sobre atividades de 
lazer do seu meio cultural). 

Produção escrita 
 

. Interagir, com linguagem simples, sobre assuntos do dia a 
dia (Preencher uma ficha com informação pessoal; Pedir e 
dar informações por e-mail ou postal). 
. Produzir pequenos textos (Escrever sobre pessoas, 
objetos e rotinas). 

 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

 

DISCIPLINA: FRANCÊS 
 

8º. ANO 
 

DOMÍNIOS CONTEÚDOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

Compreensão oral   
 

. Compreender discursos quando se fala de forma clara e 

pausada. 

- Compreender conteúdos em programas, produzidos para o 

seu nível, em meio áudio (identificar o conteúdo principal do 

que ouve; identificar os intervenientes no discurso; 

Identificar a sequência do discurso; Identificar informação 

específica) . 
 

 

.Testes Sumativos 
 

 
35 % + 35% = 70% 

 

 

.Fichas de Trabalho 

 

.Trabalhos Individuais 

 

.Leitura – 

(Compreensão de 

enunciados escritos) 

 

.Compreensão de 

enunciados 

 

.Produção Oral 

 

 

 
 
Domínios: 
 
- Leitura: 10 
- Compreensão 
Oral: 5 
- Interação Oral: 
10 
- Produção 
Escrita: 5 
 
 
 

a) Ver Nota 

Leitura  

 

. Ler textos breves de tipologia diversificada – (Entender 

cartas pessoais sobre assuntos familiares; Identificar 

informação essencial em textos adaptados ao seu nível de 

conhecimentos provenientes de jornais e revistas). 

. Utilizar dicionários bilingues (Identificar abreviaturas; 

Saber procurar entradas e seus significados). 
 

Interação Oral  . Participar num diálogo simples em contextos diferenciados 

(Pedir e dar informações; Pedir e dar sugestões; Estabelecer 

comparações entre as suas vivências e as dos outros; Iniciar, 

manter ou terminar uma conversa breve). 
 

Produção Escrita 

 

Interagir, com linguagem simples, sobre assuntos do dia a 

dia – (Preencher uma ficha com informação pessoal em 

serviços públicos; Pedir e dar informações por e-mail ou 

postal) -; 

. Produzir textos (Escrever sobre pessoas, objetos e rotinas; 

Escrever diálogos com encadeamento lógico; ). 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aprovado em reunião de departamento curricular de 2016/09/08 

DISCIPLINA: FRANCÊS 
 

9º. ANO 
 

DOMÍNIOS CONTEÚDOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

Compreensão oral   
 

. Compreender discursos quando se fala de forma clara e 
pausada. 
- Compreender conteúdos em programas, produzidos para 
o seu nível, em meio áudio (Identificar o conteúdo 
principal do que ouve; Identificar os intervenientes no 
discurso; Identificar a sequência do discurso; Identificar 
informação específica; Compreender pequenos textos 
narrativos). 

 

 
.Testes Sumativos 

 

 
35 % + 35% = 70% 
 

 
.Fichas de Trabalho 
 
.Trabalhos Individuais 
 
.Leitura – 
(Compreensão de 
enunciados escritos) 
 
.Compreensão de 
enunciados 
 
.Produção Oral 
 

 

 
Domínios: 
 
- Leitura: 10 
- Compreensão 
Oral: 5 
- Interação Oral: 
10 
- Produção 
Escrita: 5 
 
 
 

a) Ver Nota 

Leitura  
 

. Ler textos de tipologia diversificada – (Entender 
documentos pessoais sobre assuntos diversos; Identificar 
informação essencial em textos de diversas proveniências 
adaptados ao seu nível de conhecimentos). 
. Utilizar dicionários bilingues (Identificar abreviaturas; 
Saber procurar entradas e seus significados). 

 

Interação Oral  . Participar num diálogo simples em contextos 
diferenciados (Pedir e dar informações; Pedir e dar 
conselhos; Estabelecer comparações entre as suas 
vivências e as dos outros; Iniciar, manter ou terminar uma 
conversa breve). 

 

Produção Escrita 
 

.Interagir, com linguagem simples, sobre assuntos 
quotidianos – (Preencher documentos diversificados). 
.Produzir textos (Escrever sobre pessoas, objetos e rotinas; 
Escrever diálogos com encadeamento lógico). 

a) Ficou determinado, em reunião de Grupo Disciplinar conjunta, da disciplina de Francês, que caberá, sempre, ao docente titular da disciplina, ao nível 
formativo, adequar e implementar o que considerar necessário para evidência – (dificuldades; remediação, superação, desenvolvimento) - das 
aprendizagens dos discentes 


