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Critérios de Avaliação – Francês/ 9º ano de escolaridade
DOMÍNIOS/

TEMAS
PROCESSOS DE

RECOLHA DE
INFORMAÇÃO

ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS

DO PASEO

CRITÉRIOS
TRANSVERSAIS PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

• Compreensão
oral

20%

• Compreensão
escrita

30%

•Ficha/Exercício
de
compreensão
oral

• Ficha de
compreensão
escrita.

•Linguagens e

textos.

•Pensamento

crítico e criativo.

•Informação e

comunicação.

•Desenvolvimento

pessoal e

autonomia.

•Relacionamento

interpessoal

Conhecimento

Nível 5
• Adquire com muita facilidade todas as competências previstas nas Aprendizagens Essenciais
• Evidencia um excelente domínio dos temas abordados e das estruturas lexicais e gramaticais.
• Aplica de forma rigorosa os mecanismos de funcionamento da língua.
• Realiza corretamente e de forma autónoma todas as tarefas.

Nível 4
• Adquire com facilidade todas as competências previstas nas Aprendizagens Essenciais
• Evidencia um bom domínio dos temas abordados e das estruturas lexicais e gramaticais.
• Aplica com bastante rigor os mecanismos de funcionamento da língua.
• Realiza corretamente e de forma autónoma quase todas as tarefas.

Nível 3
• Adquire com alguma dificuldade as competências previstas nas Aprendizagens Essenciais
• Evidencia domínio suficiente dos temas abordados e das estruturas lexicais e gramaticais.
• Aplica com algum rigor os mecanismos de funcionamento da língua.
• Realiza corretamente e com alguma autonomia parte das tarefas.

Nível 2
• Adquire com muitas dificuldades algumas competências previstas nas Aprendizagens
Essenciais
• Evidencia insuficiente domínio dos temas abordados e das estruturas lexicais e gramaticais.
• Aplica sem rigor os mecanismos de funcionamento da língua.
• Realiza poucas tarefas com correção e sem autonomia.

Nível 1
• Não adquire as competências previstas nas Aprendizagens Essenciais
• Evidencia desconhecimento dos temas abordados e das estruturas lexicais e gramaticais.
• Não aplica os mecanismos de funcionamento da língua.
• Não realiza as tarefas corretamente nem de forma autónoma.

Comunicação

Nível 5
• Revela iniciativa para intervir fazendo-o de forma pertinente e com excelente correção
linguística.
• Interage, oralmente, revelando domínio excelente de expressões/frases simples muito bem
articuladas, vocabulário muito frequente e estruturas gramaticais elementares com pronúncia
bastante clara.



2

• Produção/
interação oral

20%

• Produção/
interação
escrita

30%

• Apresentação
oral e/ou
questionários
orais e/ou “Jeux
de rôle”
(rubrica)

• Trabalho do
Aluno em Sala
de Aula7

(rubrica)

• Produção de
texto/diálogos.
(rubrica)

•Interage, por escrito, revelando domínio excelente de expressões/frases simples muito bem
articuladas, vocabulário muito frequente e estruturas gramaticais elementares.
• Exprime-se, oralmente e por escrito, utilizando de forma excelente vocabulário muito
frequente, e frases simples, mas bem articuladas e estruturas gramaticais elementares com
pronúncia bastante clara.
• Compreende sempre discursos simples e curtos devidamente articulados, claros e pausados,
identificando com muita facilidade informação relevante explicita.
• Lê e compreende, com facilidade, ideias principais e informação relevante em textos relativos
ao meio envolvente e situações variadas, com frases simples e vocabulário muito frequente.

Nível 4
• Revela iniciativa para intervir fazendo-o de forma pertinente e com boa correção linguística.
• Interage, oralmente, revelando bom domínio de expressões/frases simples bem articuladas,
vocabulário muito frequente e estruturas gramaticais elementares com pronúncia clara.
• Interage, por escrito, revelando bom domínio de expressões/frases simples bem articuladas,
vocabulário muito frequente e estruturas gramaticais elementares..
• Exprime-se, oralmente e por escrito, utilizando de forma bastante satisfatória vocabulário
muito frequente e frases simples, mas articuladas de forma bastante satisfatória e estruturas
gramaticais elementares com pronúncia clara.
• Compreende frequentemente discursos simples e curtos devidamente articulados, claros e
pausados, identificando com facilidade informação relevante explicita.
• Lê e compreende, com facilidade, ideias principais e informação relevante em textos relativos
ao meio envolvente e situações variadas, com frases simples e vocabulário muito frequente.

Nível 3
• Revela alguma iniciativa para intervir fazendo-o de forma pertinente e com suficiente correção
linguística.
• Interage, oralmente, revelando um domínio suficiente de expressões/frases simples,
articuladas de forma satisfatória e estruturas gramaticais elementares com pronúncia
compreensível.
• Interage, por escrito, revelando um domínio suficiente de expressões/frases simples,
articuladas de forma satisfatória e estruturas gramaticais elementares..
• Exprime-se, oralmente e por escrito, utilizando de forma satisfatória, vocabulário muito
frequente e frases simples, mas articuladas de forma satisfatória e estruturas gramaticais
elementares com pronúncia suficientemente clara.
• Compreende, algumas vezes, discursos simples e curtos devidamente articulados, claros e
pausados, identificando, com alguma dificuldade, informação relevante explicita.
• Lê e compreende, com dificuldade, ideias principais e informação relevante em textos relativos
ao meio envolvente e situações variadas, com frases simples e vocabulário muito frequente.
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Nível 2
• Revela pouca iniciativa para intervir fazendo-o de forma pouco pertinente e com insuficiente
correção linguística.
• Raramente interage, oralmente, revelando um domínio insuficiente de expressões/frases
simples, desarticuladas e estruturas gramaticais elementares com pronúncia pouco
compreensível.
• Raramente interage, por escrito, revelando um domínio insuficiente de expressões/frases
simples, desarticuladas e estruturas gramaticais elementares..
• Exprime-se, com muita dificuldade, oralmente e por escrito, utilizando de forma insatisfatória
vocabulário muito frequente e frases simples, mas desarticuladas, e estruturas gramaticais
elementares com várias falhas ao nível da pronúncia.
• Raramente compreende discursos simples e curtos devidamente articulados, claros e

pausados, identificando, com muita dificuldade, alguma informação relevante explicita.
• Lê e compreende, com muita dificuldade, ideias principais e informação relevante em textos
relativos ao meio envolvente e situações variadas, com frases simples e vocabulário muito
frequente.

Nível 1
• Não revela iniciativa para intervir ou fá-lo de forma completamente inoportuna e sem correção
linguística.
• Não interage, oralmente, revelando desconhecimento de expressões/frases simples, e
estruturas gramaticais elementares com muitas falhas ao nível da pronúncia.
• Não interage, por escrito, revelando desconhecimento de expressões/frases simples, e
estruturas gramaticais elementares.
• Não se exprime ou exprime-se com extrema dificuldade, oralmente e por escrito.
• Não compreende ou compreende com extrema dificuldade discursos simples e curtos
devidamente articulados, claros e pausados e não consegue identificar informação relevante
explicita.
• Não lê nem compreende ou lê e compreende com extrema dificuldade ideias principais e
informação relevante em textos relativos ao meio envolvente e situações variadas, com frases
simples e vocabulário muito frequente.

Participação

Nível 5
• Participa em todas as atividades propostas com muito empenho.
• Evidencia um elevado espírito de iniciativa, participando sempre de forma pertinente e
demonstrando sempre uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua.
• Partilha sempre ideias/estratégias cooperando com os professores e os seus pares.

Nível 4
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• Participa em todas as atividades propostas com empenho.
• Evidencia um espírito de iniciativa bastante satisfatório, participando, frequentemente, de
forma pertinente e demonstrando uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua.
• Partilha frequentemente ideias/estratégias cooperando com os professores e os seus pares.

Nível 3
• Participa na maioria das atividades propostas com algum empenho.
• Evidencia um espírito de iniciativa satisfatório, participando, algumas vezes, de forma
pertinente e demonstrando, ocasionalmente, uma atitude positiva e confiante na aprendizagem
da língua.
• Partilha algumas ideias/estratégias cooperando com os professores e os seus pares.

Nível 2
• Participa em algumas das atividades propostas com pouco empenho.
• Evidencia um espírito de iniciativa insuficiente, participando, poucas vezes, de forma
pertinente e, raramente, demonstrando uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da
língua.
• Partilha poucas ideias/estratégias, cooperando pouco com os professores e os seus pares.

Nível 1
•Não participa ou raramente participa nas atividades propostas.
•Não evidencia um espírito de iniciativa, não participa de forma pertinente, não demonstra uma
atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua.
• Não partilha ideias/estratégias, nem coopera com os professores e os seus pares.

Responsabilidade

Nível 5
• Revela excelente sentido de responsabilidade, cumprindo sempre as diversas orientações
dadas pelo professor e os prazos estabelecidos.
• Manifesta sempre cuidado com os seus materiais.
• Preocupa-se sempre com a apresentação dos trabalhos/ cadernos diários.
• Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e
as regras de conduta na sala de aula).

Nível 4
• Revela bom sentido de responsabilidade, cumprindo frequentemente as diversas orientações
dadas pelo professor e os prazos estabelecidos.
• Manifesta bastante cuidado com os seus materiais.
• Preocupa-se bastante com a apresentação dos trabalhos/ cadernos diários.
• Cumpre frequentemente os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a
assiduidade e as regras de conduta na sala de aula).

Nível 3
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• Revela suficiente sentido de responsabilidade, cumprindo, algumas vezes, as diversas
orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos.
• Manifesta ocasionalmente cuidado com os seus materiais.
• Preocupa-se ocasionalmente com a apresentação dos trabalhos/ cadernos diários.
• Cumpre, algumas vezes, os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a
assiduidade e as regras de conduta na sala de aula).

Nível 2
• Revela suficiente sentido de responsabilidade, cumprindo, poucas vezes, as diversas
orientações dadas pelo professor e os prazos estabelecidos.
• Raramente manifesta cuidado com os seus materiais.
• Preocupa-se muito pouco com a apresentação dos trabalhos/ cadernos diários.
• Cumpre, poucas vezes, os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a
assiduidade e as regras de conduta na sala de aula).

Nível 1
• Não revela sentido de responsabilidade, não cumprindo as diversas orientações dadas pelo
professor e os prazos estabelecidos.
• Não manifesta cuidado com os seus materiais.
• Não manifesta preocupação com a apresentação dos trabalhos/ cadernos diários.
• Não cumpre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as
regras de conduta na sala de aula).


