AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO – FRANCÊS/ 9ºANO – NÍVEL 3
D
O
M

ÁREAS DE
COMPETÊNCIA

ORGANIZADOR

DOMÍNIO

Nível A2.2
Compreensão oral
Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita em documentos curtos (anúncios públicos,
mensagens telefónicas, noticiários, reportagens, publicidade, canções, videoclipes, publicações digitais, entre outros), sobre
o meio envolvente e situações variadas, constituídos essencialmente por frases simples e vocabulário muito frequente e articulados de forma clara e pausada.

A - Linguagem e
textos
B - Informação e
Comunicação
C - Raciocínio e
Resolução de

Compreensão escrita
Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita em mensagens e textos simples e curtos (correspondência, folhetos, ementas, horários, avisos, artigos de imprensa, publicações digitais, textos literários, entre outros),
sobre o meio envolvente e situações variadas e constituídos essencialmente por frases simples e vocabulário muito frequente.

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES

Problemas
D - Pensamento
Crítico e
Pensamento
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

DESCRITORES DE DESEMPENHO / OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO

COMPETÊNCIA
COMUNICATIVA

Interação oral
Interagir, sobre o meio envolvente e situações variadas, em conversas curtas bem estruturadas, tendo em conta o discurso do
interlocutor, respeitando os princípios de delicadeza e usando vocabulário muito frequente e frases com estruturas gramaticais elementares, com pronúncia suficientemente clara, para:
- trocar ideias e informações;
- descrever situações, narrar experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes, passados ou futuros;
- exprimir opiniões, gostos e preferências.
Interação escrita
Escrever correspondência (60-80 palavras) sobre o meio envolvente e situações variadas, respeitando as convenções textuais
e sociolinguísticas, utilizando vocabulário muito frequente e frases curtas, articulando as ideias com diferentes conetores de
coordenação e subordinação para:
- pedir e dar informações;
- descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou imaginários, presentes, passados ou futuros;
- exprimir opiniões, gostos e preferências.
Produção oral
Exprimir-se, sobre o meio envolvente e situações variadas, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente,
usando vocabulário muito frequente e frases com estruturas gramaticais elementares e pronunciando de forma suficientemente clara para:
- descrever situações, narrar experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes, passados ou futuros;
- exprimir opiniões, gostos e preferências.

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

%

Conhecedor /
sabedor /
culto /
informado:
A,B,E,G,I,J

- Testes escritos.
- Fichas de
trabalho e outros
trabalhos
realizados na
aula e/ou na
modalidade de
trabalho
autónomo para
avaliar a
progressão
«passo a passo»
dos conteúdos
lecionados.
- Provas orais.
- Grelhas de
observação direta
e registos da
participação na
sala de aula
(através de
diálogos,
simulações,
dramatizações,
debates,
leituras…).

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO
PERFIL DOS ALUNOS (ACPA)

Comunicador:
A,B,D,E,H,I,J

90

Questionador:
A,B,D,E,F,G,I,J
Crítico /
Analítico:
A,B,C,D,E,H
Criativo:
A,C,D,E,H,J
Indagador /
investigador:
A,C,D,E,F,H,I
Participativo /
colaborador:
B,C,D,E,F
Sistematizador /
organizador:
A,B,C,E,F,I,J

Produção escrita
Redigir textos (60-80 palavras) em suportes diversos sobre o meio envolvente e situações variadas, respeitando as convenções
textuais, utilizando vocabulário muito frequente e frases curtas e articulando as ideias com diferentes conetores de coordenação e subordinação para:
- descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados ou futuros;
- exprimir opiniões, gostos e preferências.
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O
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ÁREAS DE
COMPETÊNCIA

ORGANIZDOR

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

DESCRITORES DE DESEMPENHO / OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO

DOMÍNIO

%
A - Linguagem e
textos

COMPETÊNCIA
INTERCULTURAL

Estabelecer relações entre as culturas da língua materna e da língua estrangeira, enriquecendo a sua visão do mundo e a
interpretação das diferenças e das semelhanças.

COMPETÊNCIA
ESTRATÉGICA

Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao seu perfil de aprendente, apoiando-se em
questionários e outros documentos (Portefólio Europeu das Línguas, entre outros). Utilizar recursos de aprendizagem variados
(manuais, dicionários, gramáticas em suporte papel, digital e outros) em função dos objetivos das atividades propostas na
aula.
Reconhecer os erros como parte integrante do processo de aprendizagem e propor formas de os superar.
Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios contextuais e textuais, alargar os recursos verbais
e não-verbais e mobilizar suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de interação e de produção oral e escrita.

B - Informação e
Comunicação

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES

C - Raciocínio e
Resolução de
Problemas
D - Pensamento
Crítico e
Pensamento
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

ATITUDES

- Participar e ser responsável, realizando as tarefas propostas na aula e/ou fora da aula, modificando o seu
desempenho em função da auto, da hetero e coavaliação, sendo assíduo e pontual, fazendo os trabalhos de casa
e trazendo o material necessário.
- Ser sociável tendo atitudes adequadas ao nível etário e ao ano que frequenta.

Peso a atribuir a cada domínio
Conhecimentos e Capacidades
Competência comunicativa, intercultural e estratégica
90%
Compreensão,
Compreensão,
Compreensão,
produção e interação
produção e
produção e interação
escritas evidenciadas
interação
orais evidenciadas em
em testes escritos
escritas
testes escritos, em
evidenciadas em
provas orais, em fichas
fichas
e através de
observação direta
50%

10%

30%

ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS DO PERFIL
DOS ALUNOS
(ACPA)

Os mesmos
Instrumentos
utilizados no
domínio da
comunicação.

Respeitador
do outro e
da
diferença:
A,B,C,F,J

Os mesmos
Instrumentos
utilizados no
domínio da
comunicação.

Responsável
e
autónomo:
C,D,E,F,G,I,J

Grelhas de
observação direta
e registos
contínuos de
evidências

10
C,D,E,F,G,J

Atitudes
10%
Participação
Sociabilidade
e
evidenciada
responsabilidade
através de
evidenciadas
observação
através de
direta
observação direta

6%

4%

Aprovado em reunião de Grupo de Recrutamento de Francês, 29 de setembro de 2021
Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico, 6 de outubro de 2021
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