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Conhecimentos 
e capacidades 

 
 

 
 
 

 
 

50% 
 

 

Competência 
Comunicativa 

Compreensão do Oral 
(Compréhension orale) 

- Identificar um número significativo de palavras e de frases 
simples/complexas em instruções, mensagens e textos (informativos e 
literários). 

- Avaliação sumativa     

- Observação direta  

 
Produção/Interação 

Oral 
(Production/interaction orale) 

- Exprimir-se, pronunciando de forma compreensível e apoiando-se num 
discurso espontâneo com um repertório rico em palavras, expressões e 
frases curtas/complexas para descrever preferências, projetos, serviços 
lugares e factos/situações. 

- Interagir em situações do quotidiano sem preparação prévia, apoiando-se 
no discurso do interlocutor e no seu próprio discurso, com pronúncia 
compreensível e repertório rico em expressões, frases simples/complexas 
e estruturas gramaticais corretas. 

 

- Avaliação sumativa 

- Observação direta 

- Jogos de simulação 

    (Jeux de rôles) 

- Trabalhos de grupo 

- Avaliação formal / 

informal 

- Avaliação contemplada 

nos testes escritos e em 

trabalhos/projetos  

Compreensão/Interação     
            Escrita 
 (Compréhension/interaction 
écrite) 

 
 

- Interpretar várias tipologias de textos (informativos e literários), sendo 
capaz de reconhecer expressões sociolinguísticas e reter informações 
sobre o sentido global dos textos. 

 
Produção Escrita 

     (Production écrite) 
- Escrever textos, em suportes variados, utilizando expressões, frases e 
estruturas gramaticais corretas, respeitando as fases da produção escrita, 

 
 

Capacidades 
e atitudes 

 

50% 

Competência 
Estratégica 

- Demonstrar uma atitude positiva e responsável na aprendizagem do Francês. 

- Revelar capacidades comunicativas e produtivas no desenrolar das atividades. 

- Respeitar as regras e normas estabelecidas para o desenrolar produtivo das diversas atividades letivas.  

- Demonstrar criatividade e espírito crítico. 

- Interagir com os restantes no sentido de desenvolver competências comunicativas. 

- Valorizar o uso da língua francesa como instrumento de comunicação dentro da aula, para solicitar 

esclarecimentos, ajuda e colaborar com os colegas na realização de tarefas e na resolução de problemas. 

- Observação direta   

- Ficha de autoavaliação 



 
 

-Usar os seus conhecimentos prévios em língua materna e noutras línguas, a sua experiência pessoal, 

indícios contextuais e semelhanças lexicais e gramaticais para comunicar. 

 


