CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE FRANCÊS 2019/2020

Preâmbulo dos critérios de avaliação do AE Amares:
A apresentação dos critérios de avaliação à disciplina FRANCÊS, do 7º ano do ensino regular, pretende dar cumprimento
ao disposto no artigo 3.º, alínea d) das definições do DL 55/2018, assim como no artigo 17.º, ponto 2, concomitantemente com o
artigo 22.º, ponto 3 do decreto lei referido anteriormente.
Segundo o Perfil dos alunos “Todas as crianças e jovens devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e
a pôr em prática os valores por que se deve pautar a cultura de escola…”. Associadas aos Valores, que pressupõem um conjunto
de Atitudes, tal como se apresenta no Quadro 1, afiguram-se as Áreas de Competência que “em cada área curricular estão
necessariamente envolvidas múltiplas competências, teóricas e práticas”, pressupondo “o desenvolvimento de literacias
múltiplas”.
O desenvolvimento destas literacias múltiplas é alcançado a partir da mobilização de “técnicas, instrumentos e
procedimentos diversificados e adequados” (art.º 23, ponto 1, b)) que permitam ir ao encontro de uma avaliação formativa
sistemática que culmine numa avaliação sumativa no final do período/ano letivo.
Quadro 1: Áreas de competência do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
A. Linguagens 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.

ÁREAS DE
COMPETÊNCIA

Quadro 2: Descritores do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)
Comunicador /
Interventor
(A, B, D, E, G, H, I)

Criativo
(A, C, D, J)

Descritores do Perfil do Aluno
Crítico/Analítico
Questionador/
(A, B, C, D, G)
Investigador
(A, C, D, F, G, I, J)

Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)

Responsável/
autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)

Cuidador de si e
do outro
(A, B, E, F, G, I, J)

Respeitador da
diferença/ do
outro
(A, B, E, F, H)
Autoavaliador
(transversal às
áreas);

Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)

Quadro 3: Valores e atitudes previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
VALORES
a)
b)
Atitudes

c)
d)
e)

a) Responsabilidade e integridade; b) Excelência e exigência; c) Curiosidade, reflexão e inovação;
d) Cidadania e participação; e) Liberdade
Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder
pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e alheias em função do bem comum.
Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter
consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser solidário para com os outros.
Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções
e aplicações.
Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos
humanos; negociar a solução de conflitos em prol da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser
interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor.
Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na
equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum.

Quadro 4: Descritores de desempenho por nível (Ensino Básico) e valores (Ensino Secundário).
Descritores de desempenho
Nível 5
18 a 20 valores
O aluno ...

Nível 4
14 a 17 valores

Nível 3
10 a 13 valores
O aluno ...

-

Descritores de
desempenho
intercalares

-

adquiriu,
plenamente as
aprendizagens
essenciais.

adquiriu, em parte, as
aprendizagens
essenciais.
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Nível 2
8 a 9 valores
Descritores de
desempenho
intercalares

Nível 1
0 a 7 valores
O aluno não ...
-

adquiriu as
aprendizagens
essenciais.
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Quadro 5: Critérios de avaliação da disciplina de FRANCÊS do 7º ano
Aprendizagens Essenciais
Domínio/Tema

Competência
comunicativa
40%

2

Conhecimentos, capacidades e atitudes

Descritores
do Perfil do
Aluno

3

1) Compreensão oral
- Identifica um número limitado de palavras e de frases simples em instruções, mensagens e textos simples e curtos (anúncios públicos,
publicidade e canções, publicações digitais, entre outro), relativos à identificação e caracterização pessoais, hábitos e necessidades do
quotidiano;
- seleciona informação pertinente;
- organiza de forma sistemática a leitura;
- memoriza, verifica e consolida a compreensão e o uso do saber;
2) Compreensão escrita
- Identifica palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos ilustrados curtos (instruções, mapas, cartazes, horários,
publicidade, catálogos, receitas, ementas, postais, mensagens pessoais, banda desenhada, publicações digitais, entre outros), relativos
à identificação e caracterização pessoais, hábitos e necessidades do quotidiano.
- analisa textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista;
- usa modalidades diversas para expressar as aprendizagens (imagens, por exemplo);
3)
Interação oral
- Interage em situações do quotidiano com preparação prévia, com pronúncia geralmente compreensível e repertório muito limitado,
expressões, frases simples e estruturas gramaticais muito elementares;
- estabelece contactos sociais (cumprimentos, desculpas e agradecimentos);
- pede ou dá informações (dados pessoais, hábitos, gostos e preferências, lugares, serviços, factos e projetos).
- autoavalia-se e autocorrige-se em apresentações, dramatizações, simulações e mensagens pessoais.
4) Interação escrita
- Completa formulários com os dados adequados e escreve mensagens simples e curtas (30-40 palavras), respeitando as convenções
textuais e sociolinguísticas das mensagens.
- Utiliza expressões e frases muito simples com estruturas gramaticais muito elementares para: - pedir e dar informações breves; agradecer, desculpar-se; felicitar (aniversários e outras celebrações); aceitar ou recusar convites.
5) Produção oral
- Exprime-se, de forma muito simples, pronunciando de forma geralmente compreensível e apoiando-se num texto memorizado com
um repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases curtas para se apresentar, apresentar e descrever outras pessoas,
hábitos, gostos, preferências, projetos, serviços, lugares e factos.
6) Produção escrita
- Escreve textos simples e muito curtos (30-40 palavras), em suportes variados, utilizando expressões, frases e estruturas gramaticais
muito elementares para se apresentar, apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, serviços, lugares
e factos.

A/ B/D/E/F/G/I/J

-Reconhece elementos constitutivos da sua própria cultura e da(s) cultura(s) da língua estrangeira no seu meio
envolvente e nas práticas de comunicação da vida quotidiana.

A,B,C,F,J

Instrumentos/Ano1




A/
B/D/E/F/G/H/I/J)





A/
B/D/E/F/G/H/I/J




A/
B/D/E/F/G/H/I/J

A/
B/D/E/F/G/H/I/J

A/
B/D/E/F/G/H/I/J




Competência
intercultural



25%
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Fichas;
Trabalhos de pesquisa orientada
e/ou trabalhos de leitura;
Trabalho individual/grupo em sala
de aula;
Jogos de vocabulário;
Grelha de observação direta do
desempenho científico;
Grelha de observação direta
atitudinal;
Trabalhos de articulação com
Projetos do AEA;
Exercícios de audição e oralidade.

Trabalhos de pesquisa orientada
e/ou trabalhos de leitura;
Grelha de observação direta do
desempenho científico;
Grelha de observação direta
atitudinal;
Trabalhos de articulação com
Projetos do AEA;
Exercícios de audição e oralidade.
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Aprendizagens Essenciais
Domínio/Tema

2

Conhecimentos, capacidades e atitudes

Descritores
do Perfil do
Aluno

3

C,D,E,F,G,I,J

-Demonstra uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua estrangeira.

Competência
estratégica
35%

-Valoriza o uso da língua estrangeira como instrumento de comunicação dentro da aula, nomeadamente para solicitar
esclarecimentos, ajuda e colaborar com colegas na realização de tarefas e na resolução de problemas.





-Usa os seus conhecimentos prévios em língua materna e noutras línguas, a sua experiência pessoal, indícios
contextuais e semelhanças lexicais e gramaticais para fazer previsões de sentido e comunicar de forma simples,
recorrendo, quando necessário, a idiomas conhecidos, gestos, mímica e/ou desenhos.

Amares, 24 de julho de 2019

Instrumentos/Ano1



Trabalhos de pesquisa orientada
e/ou trabalhos de leitura;
Grelha de observação direta
atitudinal;
Trabalhos de articulação com
Projetos do AEA;
Exercícios de audição e oralidade.

Delegado(a) de Grupo Disciplinar: ________________________________

1

Os instrumentos apresentados deverão ser todos os recursos que permitam desenvolver uma avaliação formativa sistemática, cuja articulação determinará
uma avaliação sumativa de final de período. Sempre que possível, três instrumentos diferentes têm de ser usados ao longo de cada período. Todos os
instrumentos de avaliação têm todos igual importância na avaliação dos alunos.
2
Corresponde aos domínios/temas que fazem parte das Aprendizagens Essenciais de cada disciplina. A ponderação será feita por domínio/tema ficando à
consideração do grupo disciplinar.
3
As atitudes dos alunos têm de estar de acordo com os domínios/temas que fazem parte das Aprendizagens Essenciais de cada disciplina, sendo articuladas
com os valores do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
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