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Domínios / Temas Descritores /Áreas de competências inscritas no PASEO  Ponderação Instrumentos de avaliação  

ORALIDADE: 

§ Compreensão 
oral 
 
 

§ Interação oral 
 
 
 
 
 

§ Produção oral  
 

§ Identifica as ideias principais e seleciona informação relevante não-verbal e 
verbal em textos variados, sobre vários tipos de gastronomia existente no país e 
na região, com vocabulário muito frequente e articulados de forma clara e 
pausada.  
(A, B, C, I) 
 

§ Interage sobre a oferta de restauração da região, em conversas curtas, 
respeitando as convenções sociolinguísticas e o discurso do interlocutor, 
pronunciando de forma clara, com ritmo e entoação apropriados, usando 
vocabulário frequente e estruturas frásicas com recursos gramaticais adequados.  
(A, B, C, D, E, F, I, J) 
 

§ Exprime-se em apresentações preparadas previamente, usando vocabulário 
frequente, estruturas frásicas diversas e recursos gramaticais adequados na 
construção de uma sequência linear de informações.  
(A, B, C, D, E, F, I, J) 
 

 

 

 

 

40% 

Avaliação Formativa / 
Sumativa 
 
Fichas de trabalho 

Testes de avaliação 

Observação e registo da 
produção oral / leitura 
(grelha) 
 
Rubricas 
 
Fichas/Questionários de 
auto e heteroavaliação 

ESCRITA: 

§ Compreensão 
escrita 
 
 

 
§ Interação 

escrita 
 
 
 

§ 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 e descritivos sobre vários tipos de 
gastronomia existente no país e na região, a oferta de restauração da região  bem 
como as principais atrações gastronómicas da região, com ideias articuladas, 
marcadores explícitos e vocabulário frequente.   

              (A, B, C, D, F, I) 
 

§ Preenche formulários e redige textos curtos sobre vários tipos de gastronomia 
existente no país e na região, a oferta de restauração da região  bem como as 
principais atrações gastronómicas da região, com, exprimindo-se com clareza, 
respeitando as convenções sociolinguísticas, utilizando vocabulário frequente, 
frases com estruturas gramaticais simples. 

 

 

 

60% 

Avaliação Formativa / 
Sumativa  
Fichas de trabalho  
 
Questionários (digitais e 
outros)  
 
Trabalhos escritos  
 
Testes de avaliação  
 



 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FRANCÊS – FORMAÇÃO TECNOLÓGICA      ANO: 11º - Curso Profissional 

 
 

Doc. mod068                    Ano letivo 2022/23 

 

Domínios / Temas Descritores /Áreas de competências inscritas no PASEO  Ponderação Instrumentos de avaliação  

 
§ Produção 

escrita  
 

(A, B, C, D, E, F, H, I) 
 

 
§ Redige textos sobre vários tipos de gastronomia existente no país e na região, a 

oferta de restauração da região  bem como as principais atrações gastronómicas 
da região, em suportes diversos, respeitando as convenções textuais e utilizando 
vocabulário frequente, frases com estruturas gramaticais simples.  
(A, B, C, D, F, H, I) 

Observação e registo do 
trabalho colaborativo 
(grelha) 

 
Rubricas  
 
Projetos  
 
Fichas/Questionários de 
auto e heteroavaliação 
 

            .  
 
Descritores de desempenho: 

Classificação/Domínios 
ORALIDADE 

Compreensão / Interação/ Produção 
 

ESCRITA 
Compreensão / Interação/ Produção 

 

18-20 

O aluno compreende com bastante facilidade a globalidade dos textos orais. 
Para se exprimir com clareza sobre a maioria dos assuntos, usa um leque alargado 
e diversificado de recursos linguísticos e expressões complexas/variadas.   
Usa circunlocuções. 
Usa com correção elevada um vocabulário bastante adequado e estruturas 
gramaticais variadas.     
Inicia, mantem e conclui o discurso de forma eficaz.  
Produz um discurso fluído, com poucas pausas evidentes. 
Desenvolve um tema com bastante consistência, apresentando informações, 
argumentos e exemplos relevantes.  
Usa uma pronúncia e entoação claras e percetíveis.  

O aluno compreende com bastante facilidade a globalidade dos textos escritos. 
Respeita as instruções dadas, recorrendo a pormenores e a aspetos muito 
relevantes.   
Revela muita autonomia na utilização do input fornecido.           
Articula as ideias de forma bastante adequada, expondo pontos de vista com 
bastante clareza e correção. 
Escreve um texto muito bem estruturado e claro sobre o tema apresentado, 
evidenciando características do tipo de texto solicitado.  
Utiliza, com muita eficácia, mecanismos de coesão.   
 

14-17 
O aluno compreende com facilidade a globalidade dos textos orais. 
Para se exprimir sobre a maioria dos assuntos, usa um leque alargado e 
diversificado de recursos linguísticos e expressões complexas/variadas.   

O aluno compreende com facilidade a globalidade dos textos escritos. 
Respeita as instruções dadas, recorrendo a pormenores e a aspetos relevantes.   
Revela autonomia na utilização do input fornecido. 
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Usa circunlocuções ocasionais. 
Usa com correção geralmente elevada um vocabulário bastante adequado e 
estruturas gramaticais variadas.  
Produz um discurso fluído, com poucas pausas evidentes. 
Desenvolve um tema com consistência, apresentando informações, argumentos 
e exemplos relevantes.  
Inicia, mantem e conclui o discurso de forma geralmente eficaz. 
Usa uma pronúncia e entoação claras e percetíveis.  

Articula as ideias de forma adequada, expondo pontos de vista com clareza e 
correção. 
Escreve um texto bem estruturado e claro sobre o tema apresentado, 
evidenciando características do tipo de texto solicitado.  
Utiliza, com eficácia, mecanismos de coesão.   
 

10-13 

O aluno compreende a globalidade dos textos orais. 
Para se exprimir sobre a maioria dos assuntos, usa recursos linguísticos 
suficientes e adequados.   
Usa com correção vocabulário elementar e estruturas gramaticais simples.  
Produz um discurso pouco fluído, com algumas pausas/hesitações. 
Desenvolve um tema com alguma consistência, apresentando informações, 
argumentos e exemplos.  
Inicia, mantem e conclui o discurso com alguma eficácia. 
Usa uma pronúncia e entoação claras e geralmente percetíveis.  

O aluno compreende a globalidade dos textos escritos. 
Respeita as instruções dadas, recorrendo a alguns pormenores.   
Revela alguma autonomia na utilização do input fornecido. 
Articula as ideias com alguma adequação, podendo apresentar algumas 
incoerências. 
Escreve um texto estruturado, com alguma clareza, sobre o tema apresentado, 
evidenciando características do tipo de texto solicitado.  
Utiliza alguns mecanismos de coesão.   
 

8-9 

O aluno compreende textos orais com alguma dificuldade. 
Usa um repertório muito básico de palavras e expressões simples relacionadas 
com situações e necessidades concretas.  
Usa, com um controlo muito limitado, algumas estruturas gramaticais simples e 
um repertório memorizado.  
Produz enunciados muito curtos, isolados, estereotipados e com muitas pausas. 
Desenvolve um tema fornecendo algumas informações básicas mas insuficientes. 
Revela dificuldade em iniciar, manter e concluir o discurso. 
Usa uma pronúncia entendida com algum esforço. 

O aluno compreende textos escritos com alguma dificuldade. 
Nem sempre respeita as instruções dadas.   
Revela falta de autonomia na utilização do input fornecido. 
Articula as ideias com alguma adequação, apresentando incoerências. 
Escreve um texto simples sobre o tema apresentado, recorrendo a repetições 
e a aspetos pouco relevantes.   
 

0-7 

O aluno dificilmente compreende textos orais e não utiliza um repertório básico 
de palavras e expressões relacionadas com situações e necessidades concretas. 
Raramente usa estruturas gramaticais, mesmo que muito simples e o repertório 
é muito memorizado.  
Dificilmente consegue produzir enunciados, mesmo muito curtos, isolados, 
estereotipados e com muitas pausas. 
Fornece muito poucas informações básicas.  
Revela muita dificuldade em iniciar, manter e concluir o discurso. 

O aluno dificilmente compreende textos escritos. 
Raramente respeita as instruções dadas.   
Não revela autonomia na utilização do input fornecido. 
Não articula as ideias e presenta muitas incoerências. 
Não escreve um texto estruturado e coerente respeitando o contexto do 
destinatário. 
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Usa uma pronúncia entendida com muito esforço, por vezes, impercetível. 
 


