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Departamento: Línguas                                                                                                                                         Ano de escolaridade: 7º, 8.º, 9.º ano 

Disciplinas: Francês 

Domínios de 
Avaliação/ 

Ponderação 

Conhecimentos, capacidades e atitudes  Áreas de 
competências e 

valores do Perfil do 
Aluno 

Instrumentos 
de avaliação 

Insuficiente 
Revela dificuldade 

em: 

Suficiente 
Revela alguma 
facilidade em: 

Bom 
Revela facilidade 

em: 

Muito Bom 
Revela bastante 
facilidade em: 

 
Oralidade : 

Compreensão  
 
 

 
Produção  

 
 

Interação  

(25%) 

 Identificar palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos simples e curtos, 
relativos à identificação e caracterização pessoais, hábitos, necessidades do quotidiano e 
meio envolvente e aos temas em estudo, desde que o discurso seja claro, pausado e 
cuidadosamente articulado. Revelar responsabilidade, empenho, autonomia. 

 Exprimir-se de forma simples para falar de si, de outras pessoas, lugares, hábitos, factos e 
projectos. Apoiar-se num texto memorizado, contendo um repertório limitado de palavras, 
expressões isoladas e frases curtas. Pronunciar de forma compreensível. 

 Revelar responsabilidade, empenho, autonomia e atitude crítica. 

 Interagir em situações do quotidiano previamente preparadas. Estabelecer contactos sociais, 
pedir ou dar informações, apoiar-se no discurso do interlocutor. Pronunciar, de forma 
compreensível, um repertório de expressões e de frases simples, mobilizando estruturas 
gramaticais. Evidenciar responsabilidade, empenho, colaboração, autonomia e atitude 
crítica. 

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

Questionador (A, F, G, I, J) 

Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  

(A, B, G, I, J)  

Sistematizador/ 
organizador (A, B, C, I, J)  

Respeitador da diferença/ 
do outro (A, B, E, F, H)  

Participativo/ colaborador  

(B, C, D, E, F) 

Grelhas de 
registo de 
observação de 
sala de aula;  

Fichas de escuta 
ativa.  

Simulação de 

situações 

comunicacionais 

Fichas de 

avaliação   

Exposição oral  

Compreensão 
Escrita 

 
(25%) 

 Identificar palavras e frases em instruções, mensagens e textos curtos, relativos à 
identificação e caracterização pessoais, hábitos e necessidades do quotidiano e meio 
envolvente e temáticas em estudo. Revelar responsabilidade, empenho, autonomia e atitude 
crítica. 

Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  

Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J)  

Participativo/colaborador 
(B, C, D, E, F) 

Respeitador da diferença/ 
do outro (A, B, E, F, H)  

Grelhas de 

registo de 

observação de 

sala de aula;  

Fichas de 

compreensão 

escrita  

Fichas de 

avaliação. 
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Legenda: 

Áreas de competência do perfil do aluno 

A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e 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 

Áreas de valor do perfil do aluno   
a) Responsabilidade e integridade; b) Excelência e exigência; c) Curiosidade, reflexão e inovação; d) Cidadania e participação; e) Liberdade 

 

 

 
Produção 

Escrita 
 
 
 

Interação 
Escrita 

 

(25%) 

Escrever textos simples e curtos. Apresentar-se, apresentar e descrever outras pessoas, 
hábitos, gostos, preferências, lugares e acontecimentos. Reportar-se aos temas constantes do 
programa. Utilizar expressões e frases simples com estruturas gramaticais lecionadas.  

Revelar responsabilidade, autonomia, empenho e atitude crítica. 

Completar formulários/diálogos,…, com os dados adequados e escrever mensagens simples e 
curtas, mobilizando estruturas gramaticais lecionadas. 

Utilizar expressões e frases com estruturas gramaticais adequadas para: 

– Pedir e dar informações breves; 

– Agradecer, desculpar-se, felicitar (aniversários e outras celebrações), aceitar ou recusar 
convites,… 

Evidenciar responsabilidade, empenho, colaboração, autonomia e atitude crítica. 

Criativo (A, C, D, J)  

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

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  

Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J)  

Respeitador da diferença/ 
do outro (A, B, E, F, H)  

Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 

Responsável/ Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J)  

 

Grelhas de 
registo de 
observação de 
sala de aula 

Fichas de 

avaliação. 

Trabalhos escritos 

de diferentes 

tipologias  

Léxico/ 
Gramática 

 

(25%) 

Aplicar/sistematizar os aspetos fundamentais do vocabulário e da gramática nas diversas 

tipologias de exercícios propostos.  

Revelar responsabilidade, empenho e autonomia. 

Responsável/ Autónomo 

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

Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 

Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J)  

 
Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  

Grelhas de 

observação 

direta. 

Fichas de 

vocabulário e 

gramática.  

Fichas de 

avaliação. 

 


