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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS 2018/2019 

Aprovados em Conselho Pedagógico de 06/11/2018 

ANO: 7º DISCIPLINA: FRANCÊS 

 
Aprendizagens específicas 

 

Instrumentos de 
recolha de 

informações/avaliação 
Coeficiente 

de 
ponderação 

Instrumentos de 
recolha de 

informações/avaliação 
Coeficiente 

de 
ponderação 

Tema Conhecimentos, Capacidades e Atitudes Instrumentos Base 
Instrumentos 

Complementares 
A França, os franceses, 

aspetos culturais e 

francofonia. 

 

Apresentação, 

identificação pessoal, saudar 

e despedir-se 

 

A escola, as disciplinas,  

materiais e actividades 

escolares. 

 

O corpo humano, 

Caracterização física e 

psicológica, gostos, 

interesses e preferências. 

 

A família, os seus membros 

e relações. 

 

Rotinas diárias, os lazeres e 

Competência Comunicativa: 

Compreensão auditiva e audiovisual 

Compreensão escrita 

Interação oral 

Interação escrita 

Produção oral 

Produção escrita 

 

Competência Intercultural: 

Reconhecer factos, referências culturais e comportamentos 

verbais e não verbais dos jovens franco-falantes e relacioná-los 

com as suas próprias experiências. 

Expressar informações e conhecimentos relativos à língua à 

cultura e à sociedade francesa e francófona. 

 

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. 

Usar os seus conhecimentos prévios em língua materna e noutras 

 

Provas de avaliação 

escrita. 

 

 

 

Avaliação formal da 

oralidade: compreensão e 

expressão oral. 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

Observação do trabalho 

desenvolvido na sala de 

aula/ Comportamento e 

responsabilidade.  

 

 

Trabalhos extra-aula.  

 

10% 

 

 

 

 

10% 
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Aprendizagens específicas 

 

Instrumentos de 
recolha de 

informações/avaliação 
Coeficiente 

de 
ponderação 

Instrumentos de 
recolha de 

informações/avaliação 
Coeficiente 

de 
ponderação 

Tema Conhecimentos, Capacidades e Atitudes Instrumentos Base 
Instrumentos 

Complementares 
os locais de encontro. 

 

A casa e as tarefas  

domésticas. 

 

Os alimentos, as refeições e 

as rotinas alimentares. 

 

O vestuário, acessórios e 

tendências. 

  

línguas, a sua experiência pessoal para fazer previsões de 

sentido e comunicar de forma simples. 

Pensar criticamente 

Relacionar conhecimentos deforma a desenvolver a criatividade 

em contexto 

Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e 

aprender a regular o processo de aprendizagem. 

 


