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               150710 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO NUNES                                                                                                                                                         
Arcozelo – BARCELOS 

Critérios de avaliação 
 (Anos de escolaridade abrangidos pelo D.L n.º 55/2018 de 6 de julho) 

 

FRANCÊS _8º ano 

  A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as Aprendizagens Essenciais, 

que constituem orientação curricular base, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória.  

A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e assume caráter contínuo e sistemático.  

A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos, tendo 

como objetivos a classificação e certificação. A informação resultante da avaliação sumativa materializa-se numa escala numérica 

de 1 a 5.  

No processo avaliativo são utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e adequados às finalidades, ao 

objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação a recolher, que variam em função da diversidade e especificidade 

do trabalho curricular a desenvolver com os alunos.  

 
Escala de classificação:  

Classificação da prova Classificação final da 

disciplina 

Menções 

0 a 19 1                Insuficiente 

20 a 49 2 

50 a 69 3 Suficiente 
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70 a 89 4 Bom 

90 a 100 5 Muito Bom 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Conheciment
os/ 
capacidades 
 
 

 

Domínios Descritores 

Perfil dos Alunos 

Técnicas, instrumentos e procedimentos a 
mobilizar na recolha de informação 

O aluno deve ficar capaz de: 
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Compreensão Auditiva e Audiovisual (A2.1) 

Compreender intervenções, questões e instruções 

simples dirigidas de forma pausada e clara. - 

Identificar palavras-chave, expressões correntes e 

frases simples e compreender o sentido geral em 

mensagens e textos simples e curtos (em presença e 

em suportes físicos ou digitais diversos), 

relacionados com o funcionamento da aula, o meio 

envolvente, situações do quotidiano e experiências 

pessoais, sempre que sejam articulados de forma 

muito clara e pausada. 

 

Conhecedor/sabedor/culto/infor

mado 

(A, B, G, I, J) 

Participativo/ colaborador 

 (B, C, D, E, F) 

Sistematizador/ organizador 

 (A, B, C, I, J) 

 

 

Testes globais -------------------------30% 

 

Mini-testes por domínio  

(Compreensão escrita/ Interação escrita 

/Produção escrita/ Léxico e Gramática / 

Compreensão oral):-------------------- 35% 

 

 

Apresentações orais / Dramatizações (em grupo 

ou individuais) / DAC :---------- 20% 

 

Compreensão escrita (A2.1) 

Identificar palavras-chave e frases simples e inferir o 

sentido geral em mensagens e textos simples e 

curtos (correspondência, folhetos, publicidade, 

catálogos, receitas, ementas, artigos de jornal, 

Conhecedor/sabedor/culto/infor

mado 

 (A, B, G, I, J) 

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



 

 

 ESCOLA BÁSICA GONÇALO NUNES 2020/2021 

 

85% 
 

 

 

 

banda desenhada, publicações digitais, entre 

outros), relacionados com situações do quotidiano e 

experiências pessoais, constituídos essencialmente 

por frases com estruturas elementares e vocabulário 

familiar. 

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

Sistematizador/organizador  

(A, B, C, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção e Interação oral (A2.1) 

Exprimir-se sobre situações do quotidiano e 

experiências pessoais, de forma simples, em 

monólogos curtos preparados previamente, usando 

um repertório limitado de expressões e de frases 

com estruturas gramaticais elementares e 

pronunciando de forma suficientemente clara para: - 

descrever e narrar acontecimentos reais ou 

imaginários, presentes ou passados; - exprimir gostos 

e preferências. 

Interagir, sobre situações do quotidiano e 

experiências pessoais, pronunciando de forma 

compreensível, em conversas curtas, bem 

estruturadas e ligadas, tendo em conta o discurso do 

interlocutor, respeitando os princípios de delicadeza 

e usando um repertório limitado de expressões e de 

frases com estruturas gramaticais elementares para: 

- pedir e dar informações; - descrever, narrar 

acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou 

passados; - exprimir gostos e preferências. 

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

Conhecedor/sabedor/ culto/ 

Informado (A, B, G, I, J)  

 

Criativo (A, C, D, J)  

Participativo/colaborador 

(B, C, D, E, F) 

Respeitador da diferença/do 

outro 

(A, B, E, F, H) 

Sistematizador/organizador 

(A, B, C, I, J) 

Produção e Interação escrita (A2.1) 

Escrever, sobre situações do quotidiano e 

experiências pessoais, textos simples e curtos, em 

suportes diversos, respeitando as convenções 

textuais, utilizando vocabulário elementar e frases 

simples e articulando as ideias com conetores 

básicos de coordenação e subordinação para: - 

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

Conhecedor/sabedor/ culto/ 

Informado (A, B, G, I, J)  

Criativo (A, C, D, J)  

Participativo/colaborador 
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descrever e narrar acontecimentos reais ou 

imaginários, presentes ou passados; - exprimir gostos 

e preferências. 

Escrever correspondência sobre situações do 

quotidiano e experiências pessoais em suportes 

diversos respeitando as convenções textuais, 

utilizando vocabulário elementar e frases simples e 

articulando as ideias com conetores básicos de 

coordenação e subordinação para: - pedir e dar 

informações; - descrever, narrar acontecimentos 

reais ou imaginários, presentes ou passados; - 

exprimir gostos e preferências. 

(B, C, D, E, F) 

Respeitador da diferença/do 

outro 

(A, B, E, F, H) 

Sistematizador/organizador 

(A, B, C, I, J) 

Léxico e Gramática (A2.1) 

O conhecimento gramatical e lexical dos alunos, no 

final deste ano de ensino, limita-se a estruturas 

gramaticais muito elementares bem como a um 

leque lexical simples referente a assuntos que lhes 

são familiares e habituais. 

Conhecedor/sabedor/ culto/ 

Informado 

(A, B, G, I, J) 

Indagador/investigador 

(C, D, F, H, I) 

Sistematizador/organizador 

(A, B, C, I, J) 

COMPETÊNCIA 

INTERCULTURA

L 

Reconhecer factos, referências 
culturais, atitudes e comportamentos 
verbais e não verbais dos jovens 
franceses falantes e relacioná-los 
com as suas próprias experiências. 
Expressar informações e 
conhecimentos relativos à língua, à 
cultura e à sociedade francesa 
através de produtos e experiências 
essencialmente não verbais 
(documentos digitais e audiovisuais, 
desenhos, mapas, cartazes, 

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

Conhecedor/sabedor/ culto/ 

Informado (A, B, G, I, J)  

Criativo (A, C, D, J)  

Participativo/colaborador 

(B, C, D, E, F) 

Respeitador da diferença/do 

outro 

(A, B, E, F, H) 
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fotografias, símbolos, esquemas, 
músicas, jogos, artefatos, etc.). 

Sistematizador/organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

COMPETÊNCIA 

ESTRATÉGICA 

Controlar a ansiedade e demonstrar 
uma atitude positiva e confiante na 
aprendizagem da língua; valorizar o 
uso do francês como instrumento de 
comunicação dentro da aula, 
nomeadamente para solicitar 
esclarecimentos e ajuda e para 
colaborar com os colegas na 
realização de tarefas e na resolução 
de problemas;  
Usar os seus conhecimentos prévios 
em língua materna e noutras línguas, 
a sua experiência pessoal, os indícios 
contextuais e as semelhanças lexicais 
e gramaticais para fazer previsões de 
sentido e comunicar de forma 
simples, recorrendo, quando 
necessário, a idiomas conhecidos, 
gestos, mímica e desenhos. 

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

Conhecedor/sabedor/ culto/ 

Informado (A, B, G, I, J)  

Criativo (A, C, D, J)  

Participativo/colaborador 

(B, C, D, E, F) 

Respeitador da diferença/do 

outro 

(A, B, E, F, H) 

Sistematizador/organizador 

(A, B, C, I, J) 
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Atitudes 
 

15% 

 Responsabilidade e organização 
 
(qualidade e organização do caderno diário 

e outros registos; apresentação e utilização 

adequada do material escolar)  

 

 Participação ativa, autonomia e 
iniciativa 
 
(realização autónoma de tarefas; 

participação organizada e adequada; 

pensamento crítico e criativo) 

 

 Atitudes e comportamentos 
adequados em contexto escolar   
 
(cumprimento de regras; atenção e 

concentração nas aulas; relacionamento 

interpessoal; cooperação) 

O aluno deve ser capaz de: 

- Organizar, de forma adequada e responsável, o 

trabalho a desenvolver, assim como o diverso 

material escolar; 

- Participar ativamente e adequadamente na 

realização das tarefas, mostrando autonomia, 

iniciativa e argumentando as suas tomadas de 

posição; 

- Adotar comportamentos adequados ao contexto 

escolar e cumprir regras estabelecidas; 

- Colaborar e cooperar em diversos contextos, 

interagindo com tolerância, empatia e 

responsabilidade. 

 

 

 

• Grelhas de observação e registo de 

comportamento/atitudes; 

Grelha de registo de 

desempenho/trabalho em sala de aula; 

Caderno diário; 

Material essencial para a disciplina.  

 

Cada parâmetro de avaliação deste 

domínio tem um peso igual na avaliação, 

isto é, 5% cada. 

 
 

 

 

 

 

 

 


