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Critérios específicos de avaliação 2019/2020 

Língua estrangeira II – Francês 7.º ano 
 

	 Instrumentos	de	monitorização	/	avaliação Descritores	de	desempenho 
Competência	comunicativa	

• Compreensão	oral	
• Compreensão	escrita		
• Produção/Interação	escrita		
• Competência	intercultural	

	
60%	
	
	
	

• Interação	oral	/	Produção	oral	
(Eficácia	comunicativa;	correção	
linguística;	uso	da	língua;	nível	
discursivo)	

	
20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fichas	de	avaliação	formativa		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
• Trabalho	individual	/	pares	/	

grupo	/	Dramatização	/	Apresentação	Oral	
	

Compreensão	oral	
Identificar	um	número	limitado	de	palavras	e	de	frases	simples	em	instruções,	
mensagens	e	textos	simples	e	curtos,	desde	que	o	discurso	seja	muito	claro,	pausado,	
cuidadosamente	articulado	e	relativo	à	identificação	e	caracterização	pessoais,	e	
necessidades	do	quotidiano.		
Compreensão	escrita	
Identificar	palavras	e	frases	simples	em	instruções,	mensagens	e	textos	ilustrados	
curtos	(instruções,	mapas,	horários,	mensagens	pessoais,	banda	desenhada,	entre	
outros),	relativos	à	identificação	e	caracterização	pessoais,	e	necessidades	do	
quotidiano.	
Interação	oral	
Interagir	em	situações	do	quotidiano	com	preparação	prévia,	apoiando-se	no	discurso	
do	interlocutor,	com	pronúncia	geralmente	compreensível	e	repertório	muito	limitado,	
expressões,	frases	simples	e	estruturas	gramaticais	muito	elementares	para:	
-	estabelecer	contactos	sociais	(cumprimentos,	desculpas	e	agradecimentos);		
-	pedir	ou	dar	informações	(dados	pessoais).	

Interação	escrita	
Completar	formulários	com	os	dados	adequados	e	escrever	mensagens	simples	e	
curtas	(30-40	palavras),	respeitando	as	convenções	textuais	e	sociolinguísticas	das	
mensagens.	
Utilizar	expressões	e	frases	muito	simples	com	estruturas	gramaticais	muito	
elementares	para:						
-	pedir	e	dar	informações	breves;		
-	agradecer,	desculpar-se;	felicitar	(aniversários	e	outras	celebrações).		

Produção	oral	
Exprimir-se,	de	forma	muito	simples,	pronunciando	de	forma	geralmente	
compreensível	e	apoiando-se	num	texto	memorizado	com	um	repertório	muito	
limitado	de	palavras,	expressões	isoladas	e	frases	curtas	para:		
-	se	apresentar;	apresentar	e	descrever	outras	pessoas.	

Produção	escrita	
Escrever	textos	(30-40	palavras)	simples	e	muito	curtos,	em	suportes	variados,	
utilizando	expressões,	frases	e	estruturas	gramaticais	muito	elementares	para:	
			-	se	apresentar;	-	apresentar	e	descrever	outras	pessoas.	
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• Atitudes	e	valores	
20%	

• Grelhas	 de	 observação	 do	 professor	
(comportamento	 do	 saber	 estar,	
comportamento	 de	 aprendizagem,	
participação,	 organização	do	material,	
trabalho	em	aula...)	

- Cumprimento	de	regras;	empenho;	trabalho	pessoal;	competência	estratégia/transversal	
–	ver	grelha	abaixo 

 
 Nota: As competências intercultural e estratégica são transversais aos domínios acima referidos. 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 

 Descritores de desempenho das atitudes e valores 
Critérios de Avaliação – LEII – Francês – 3.ºCiclo 

Ano letivo: 2019/2020 
 

Socioafetivo - 20% Nível  

Cumprimento 
de regras 

5% 

-Ser	sempre	pontual.	
-Entrar	sempre	de	forma	ordeira	e	disciplinada	na	sala	de	aula.	
-Respeitar	sempre	as	regras	da	sala	de	aula.	
-Colaborar	oportuna	e	ativamente	em	todas	as	atividades	da	aula	de	forma	ordenada	e	adequada.	
-Usar	adequadamente	as	regras	de	comunicação.	

5	

-Ser	sempre	pontual.	
-Entrar	sempre	de	forma	ordeira	e	disciplinada	na	sala	de	aula.	
-Respeitar	sempre	as	regras	da	sala	de	aula.	
-Colaborar	em	todas	as	atividades	da	aula	de	forma	ordenada	e	adequada.	
-Usar	adequadamente	as	regras	de	comunicação.	

4	

-Ser	pontual,	mas		atrasar-se	pontualmente.	
-Entrar	normalmente	de	forma	ordeira	e	disciplinada	na	sala	de	aula.	
-Respeitar	as	regras	da	sala	de	aula.	
-Nem	sempre	colaborar	em	todas	as	atividades	da	aula	de	forma	ordenada	e	adequada.	
-Nem	sempre	usar	adequadamente	as	regras	de	comunicação.	

3	

Raramente/Nunca	
-ser	pontual.	
-entrar	de	forma	ordeira	e	disciplinada	na	sala	de	aula.	
-respeitar	as	regras	da	sala	de	aula.	
	colaborar	nas	atividades	da	aula	de	forma	ordenada	e	adequada.	
-usar	adequadamente	as	regras	de	comunicação.	

2-1	

Empenho 

5% 

-Executar	com	muito	interesse	e	empenho	todas	as	tarefas	propostas	na	sala	de	aula.	
-Participar	ativamente	em	todas	as	atividades	da	aula	de	forma	ordenada	e	adequada.	
-Terminar	sempre	as	tarefas	dentro	do	tempo	estipulado.		
-Ser	autónomo	na	gestão	do	processo	de	aprendizagem	(autorregulação).	

5	

-Executar	com	interesse	e	empenho	todas	as	tarefas	propostas	na	sala	de	aula.	
-Participar	ativamente	em	todas	as	atividades	da	aula	de	forma	ordenada	e	adequada.	
-Terminar	sempre	as	tarefas	dentro	do	tempo	estipulado.		
-Ser	autónomo	na	gestão	do	processo	de	aprendizagem	(autorregulação).	

4	

-Executar	com	algum	interesse	e	empenho	todas	as	tarefas	propostas	na	sala	de	aula.	
-Participar	em	todas	as	atividades	da	aula	de	forma	ordenada	e	adequada.	
-Nem	sempre	terminar	as	tarefas	dentro	do	tempo	estipulado.		
-Ser	pouco	autónomo	na	gestão	do	processo	de	aprendizagem	(autorregulação).	

3	

-Executar	com	pouco/nenhum	interesse	e	empenho	todas	as	tarefas	propostas	na	sala	de	aula.	
-Raramente/Nunca	Participar	em	todas	as	atividades	da	aula	de	forma	ordenada	e	adequada.	
-Raramente/Nunca	terminar	as	tarefas	dentro	do	tempo	estipulado.		
-Raramente/Nunca	ser	autónomo	na	gestão	do	processo	de	aprendizagem	(autorregulação).	
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Trabalho 

pessoal 

5% 

-Realizar	sempre	os	trabalhos	de	casa.		
-Realizar,	por	iniciativa	própria,	trabalhos	complementares	para	aprofundar	os	conteúdos	da	aula	(pesquisas,	resumos,	sínteses…)	
-Cumprir	sempre	as	tarefas	da	aula.	
-Apresentar	diariamente	o	material	necessário:	caderno,	manual	e/ou	outros.		
-Organizar	cuidadosamente	todos	os	materiais	de	estudo,	mantendo-os	sempre	atualizados	e	em	boas	condições	(caderno	diário,		
caderno	de	exercícios…)	
-Ser	autónomo	enquanto	realizo	as	tarefas	propostas.	
-Cooperar	adequadamente	em	trabalhos	de	pares/grupo.	

5	

-Realizar	os	trabalhos	de	casa.		
-Realizar,	quando	solicitado,	trabalhos	complementares	para	aprofundar	os	conteúdos	da	aula	(pesquisas,	resumos,	sínteses…)	
-Cumprir	sempre	as	tarefas	da	aula.	
-Apresentar	diariamente	o	material	necessário:	caderno,	manual	e/ou	outros.		
-Organizar	cuidadosamente	todos	os	materiais	de	estudo,	mantendo-os	sempre	atualizados	e	em	boas	condições	(caderno	diário,	
caderno	de	exercícios…)	
-Ser	autónomo	enquanto	realizo	as	tarefas	propostas.	
-Cooperar	adequadamente	em	trabalhos	de	pares/grupo.	

4	

Nem	sempre		
-realizar	os	trabalhos	de	casa.	
-cumprir	as	tarefas	da	aula.	
-apresentar	diariamente	o	material	necessário:	caderno,	manual	e/ou	outros.	
-organizar	todos	os	materiais	de	estudo	e	nem	sempre	os	mantenho	atualizados	e	em	boas	condições	(caderno	diário,	caderno	de	
exercícios…)	
-ser	autónomo	enquanto	realizo	as	tarefas	propostas.	

	
	
	
3	



 

 

-cooperar	adequadamente	em	trabalhos	de	pares/grupo.	

-Raramente/	nunca		
-realizar	os	trabalhos	de	casa.	
-cumprir	as	tarefas	da	aula.		
-apresentar	o	material	necessário	nas	aulas:	caderno,	manual	e/ou	outros.	
-organizar	os	materiais	de	estudo,	e	não	os	mantenho	atualizados	e	em	boas	condições	(caderno	diário,	caderno	de	exercícios…)	
-ser	autónomo	enquanto	realizo	as	tarefas	propostas.	
-cooperar	em	trabalhos	de	pares/grupo.	

2-1	

 

Competência 

estratégica/ 

transversal 

5% 

-Controlar	sempre	a	ansiedade.	
	-Demonstrar	sempre	uma	atitude	positiva	e	confiante	na	aprendizagem.	
-Valorizar	o	uso	da	língua	na	aula.	
-Autoanalisar	com	ponderação	os	pontos	fortes	e	fracos	da	sua	aprendizagem.	
	

5	

-	Controlar	a	ansiedade.	
-Demonstrar	uma	atitude	positiva	e	confiante	na	aprendizagem.	
-Valorizar	quase	sempre	o	uso	da	língua	na	aula.	
-Autoanalisar	os	pontos	fortes	e	fracos	da	sua	aprendizagem.	
	

4	

	Nem	sempre	
-controlar	a	ansiedade.	
-demonstrar	uma	atitude	positiva	e	confiante	na	aprendizagem.	
-valorizar		o	uso	da	língua	na	aula.	
	autoanalisar	os	pontos	fortes	e	fracos	da	sua	aprendizagem.	
	

	
	
	
3	

Raramente/Nunca	
-controlar	a	ansiedade.	
-demonstrar	uma	atitude	positiva	e	confiante	na	aprendizagem.	
-valorizar		o	uso	da	língua	na	aula.	
-autoanalisar	os	pontos	fortes	e	fracos	da	sua	aprendizagem.	
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TOTAL: máximo 20 pontos  
 

 
 
 

Observações: A avaliação final do 2.º Período obter-se-á tendo em conta a avaliação final do 1.º Período 
(40%) e a avaliação final do 2.º Período (60 %). Por sua vez, no 3.º Período, serão 
consideradas a avaliação do 1.º Período (28%), a avaliação do 2.º Período (42%) e 40% 
para a do 3.º (30%) 
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Nível Correção - 5% Fluência - 5% Desenvolvimento Temático 
e Coerência - 5% Interação 5% 

 
 
 
 
N5 

  Usa com correção geralmente   elevada: 

      -um vocabulário adequado; 
      -estruturas gramaticais variadas. 
 

 Pronúncia e entoação geralmente claras e 
naturais. 

 
 Erros ocasionais não perturbam a 
comunicação. 

 Produz discursos: 

  -longos em velocidade         
regular; 

  -com poucas pausas 
evidentes; 

  -com ritmo adequado. 
 
 

 Hesitações ocasionais. 

 Desenvolve um tema com 
consistência,apresentando informações, 
argumentos e exemplos relevantes. 

 
 

 Utiliza eficazmente mecanismos de 
coesão. 

Inicia, mantém e conclui um discurso 
eficazmente, mas ainda com algum esforço. 

 
 Faz observações e dá seguimento a declarações de 
outros. 
 

Verifica se compreendeu e esclarece aspectos 
ambíguos. 

N4     

 
 
N3 

 Usa com correcção: 
- vocabulário elementar; 
- estruturas gramaticais simples. 

 
   Pronúncia claramente inteligível. 

Produz um discurso: 
 

-com relativo à-vontade; -com 
pausas  para planear e remediar. 

 Transmite informação simples e direta, 
exprimindo o essencial. 

 
 

 Liga frases simples com conetores 
elementares e mais frequentes. 

 Inicia, mantém e conclui conversas simples, 
utilizando as expressões mais comuns num registo 
neutro. 

 
 Exprime-se e reage com correção a um leque de 
funções linguísticas. 

 
 Pede esclarecimentos ou reformulação. 

N2     

 
 

N1 

 Usa, com um controlo muito limitado: 

- algumas estruturas 
gramaticais simples; 

- um repertório memorizado. 

 Pronúncia entendida com algum esforço. 

 Produz enunciados: 
 
  -muito curtos/ isolados/ 

estereotipados; 
  -com muitas pausas. 

 Fornece informações básicas. 
 
 Liga palavras ou grupos de palavras com 
conetores muito simples. 

 Estabelece contatos sociais básicos, 
utilizando as fórmulas de delicadeza do 
quotidiano mais simples. 

 
 Reage a um leque muito limitado de funções 
linguísticas elementares. 

 
CATEGORIAS E DESCRITORES PARA A AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO ORAL – LII – FRANCÊS - 3.º ciclo 
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