
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

FRANCÊS - 10º ano Formação Geral/ continuação 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A – Linguagem e textos; B – Informação e comunicação; 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. 

DOMÍNIOS DOMÍNIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

(%) 
PERFIL DO ALUNO DESCRITORES DE DESEMPENHO 
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E 
 
 
 

CAPACIDADES 

Oralidade 

Compreensão auditiva 10 
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Compreensão oral 
Identifica as ideias principais e seleciona informação relevante não-verbal e verbal em textos variados 

sobre experiências e vivências, com vocabulário muito frequente e articulados de forma clara e 

pausada. 

Interação e produção oral 20 

Interação oral 
Interage sobre experiências e vivências, em conversas estruturadas de forma pertinente, respeitando 

as convenções sociolinguísticas e o discurso do interlocutor, pronunciando de forma clara, com ritmo 

e entoação apropriados e usando vocabulário frequente, estruturas frásicas diversas com recursos 

gramaticais adequados para: pedir/dar informações e explicações sobre bens e serviços e formular 

queixas; descrever situações, narrar acontecimentos e expor informações; trocar opiniões, gostos e 

preferências. 

Escrita 

 
Compreensão escrita/ leitura 
 
 

60 

Compreensão escrita / leitura 
Segue indicações, normas e instruções escritas de forma clara e direta, identifica as ideias principais 

de um texto, seleciona 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. 

Interação escrita 

Interação escrita 
Preenche formulários e escreve correspondência (120- 160 palavras) 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) 

para: pedir/dar informações e explicações sobre bens e serviços e formular queixas; descrever 

situações, narrar acontecimentos e expor informações. 

 
 
Produção escrita 

Produção escrita 
Redige textos sobre experiências e vivências, em suportes diversos (120-160 palavras), respeitando 

as convenções textuais e utilizando vocabulário frequente, frases com estruturas gramaticais simples 

e recursos adequados para construir textos coerentes e coesos (conetores, marcadores e tempos 

verbais, entre outros) para: expor informações, opiniões e explicações; descrever situações e narrar 

acontecimentos; exprimir gostos e preferências. 

 



ATITUDES 

Comportamento:  
Respeita os outros; 
Cumpre regras; 
Respeita o material 
Responsabilidade: 
É assíduo; 
É pontual; 
Apresenta o material necessário; 
Realiza as tarefas; 
Cumpre os prazos. 

10   

PROCEDIMENTOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 
 

1) Serão utilizados os instrumentos que melhor se adequem ao Perfil dos Alunos, tendo em conta as competências a desenvolver e o momento avaliativo, nomeadamente, fichas de trabalho, apresentações, 
“brainstorming”, jogos pedagógicos, cartazes, descrição de imagens, pessoas, etc., formulários, fichas de avaliação, trabalhos de grupo / projeto, auto e heteroavaliação, grelhas de observação. O professor informará 
os alunos sobre os instrumentos de avaliação escolhidos, ficando esta informação registada no caderno do aluno. 
2) Os alunos são sempre informados dos critérios de avaliação, assim como das eventuais propostas de correção. 

3) As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no âmbito do Projeto Interdisciplinar de Turma são consideradas na avaliação da disciplina. 

 

 


