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Departamento: Línguas                                                                                                                                         Ano de escolaridade: 10 º, 11 ºAno 

Disciplina: 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  

(30%) 

Compreender um discurso fluido e seguir linhas de argumentação dentro das áreas temáticas 
apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos. Identificar 
as ideias principais e selecionar informação relevante não-verbal e verbal em textos variados. 
Revelar responsabilidade, empenho e autonomia. 

Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; produzir, de forma simples e 
breve mas articulada, enunciados para descrever, narrar e expor informações e pontos de vista. 
Evidenciar empenho, responsabilidade, autonomia e atitude crítica. 

Interagir, pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição e usar formas alternativas de 
expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do enunciado para o tornar mais 
compreensível; interagir com eficácia progressiva, participando em discussões, no âmbito das 
áreas temáticas. Revelar autonomia, responsabilidade, empenho e cooperação. 

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 

 
Léxico/ 

Gramática 
 

(35%) 

Ler e compreender diversos tipos de texto, dentro das áreas temáticas apresentadas, recorrendo, 

de forma adequada, à informação visual disponível; identificar o tipo de texto; descodificar 

palavras-chave/ideias presentes no texto, marcas do texto oral e escrito que introduzem mudança 

de estratégia discursiva, de assunto e de argumentação; interpretar informação explícita e 

implícita, pontos de vista e intenções do(a) autor(a). Seguir indicações, normas e instruções 

escritas de forma clara e direta, selecionar 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. 

Evidenciar 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 

 

Interação 
Escrita 

 
 

 
 
 

Produção 
Escrita 

 

(35%) 

Preencher formulários e escrever correspondência 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).  
Revelar responsabilidade, empenho, colaboração, autonomia e atitude crítica. 
 
 

Planificar e elaborar uma atividade de escrita de acordo com o tipo e função do texto e o seu 
destinatário, dentro das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos; reformular o trabalho escrito no sentido de o adequar à tarefa 
proposta. 
Revelar empenho, 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  


