
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 

 

DISCIPLINA: FRANCÊS 
 

De acordo com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, com o Despacho nº 6944-A/2018 
de 19 de julho e com os documentos orientadores, a avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas fundamentais: 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (90%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
PONDERAÇÃO 

(100%) 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 Compreensão oral 30% 

Compreende as ideias principais 
e identifica a informação 
relevante explícita em 
documentos curtos; 

Exercícios de avaliação: 

• compreensão do oral 
• expressão oral 
• leitura fonética e 
fonológica 
• gramática 
• escrita 
 

Trabalho projeto2 (7º e 8º 
anos) 
 
Inquéritos 
Entrevistas 
 
Uso de tecnologias e 
formatos diversos na 
organização, criação, 
divulgação e partilha de 
ideias, produtos e 
experiências. 

 Interação e produção oral 25% 

Realiza tarefas de interação, 
mediação e produção orais; 
Valoriza o uso da língua 
estrangeira como instrumento 
de comunicação dentro da aula; 

 Compreensão escrita 
25% 

 

Realiza tarefas de escrita a nível 
pragmático-discursivo, 
linguístico, sociolinguístico com 
recurso a vários meios e 
suportes; 

 Interação e produção escrita 20% 

Redige textos em suportes 
diversos, respeitando as 
convenções textuais, utilizando 
vocabulário muito frequente e 
frases curtas e articulando as 
ideias. 

ATITUDES (10%) 

Comportamento 
Trabalho colaborativo 
Responsabilidade 
Autonomia 

100% 

Adequa comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição.  
Demonstra uma atitude positiva 
e confiante na aprendizagem da 
língua estrangeira. 

Registo de ocorrências 
Auto e heteroavaliação 

 

NOTAS: 
1. Os instrumentos de avaliação serão selecionados e adequados ao perfil de cada turma. 

2. A avaliação qualitativa faz-se tendo por referência o seguinte: 
 

Muito Bom 90%/100% 

Bom 70%/89% 

Suficiente 50%/69% 

Insuficiente 0%/49% 

 
 

O (A) Coordenador (a) de Departamento 

 

Aprovado na Reunião de Conselho Pedagógico realizada a 5 de setembro de 2019  

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS DO 3.º CICLO – 7º, 8 E 9.º ANOS 


