
 
CURRÍCULO DAS ÁREAS DISCIPLINARES / CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
3º Ciclo      Disciplina/Ano: Francês / 8ºAno        

                                       

Domínios /Objetivos Conteúdos Programáticos Critérios de Avaliação 
Instrumentos de 

Avaliação 

a)Comunicação 

• Compreender (Receção: ouvir e    
         ler) 
• Interagir (Receção/ Produção) 
• Produzir (Produção oral e escrita) 
• Adquirir e usar o vocabulário  
        adequado 
• Adquirir e aplicar as regras  
        gramaticais. 
 
b) Aprendizagem (“Saber Aprender”) 
b.1. Participar nas aulas de forma 
atenta, envolvida e ordeira, 
contribuindo para a criação de um 
clima de trabalho favorável. 
b.2. Estabelecer relações de 
afinidade/contraste com a Língua 
Portuguesa. 
b.3. Analisar modelos, fazer 
analogias, inferir significados. 
b.4. Cumprir com as tarefas 
propostas (na aula e em casa) 
b.5. Adotar estratégias e atitudes 
adequadas às necessidades de 
aprendizagem. 
b.5.1. identificar dúvidas e persistir na 
sua superação, recorrendo a 
materiais de consulta (dicionários, 
gramáticas), textos análogos e 
também a colegas e professores. 
b.5.2. gerir adequadamente o tempo 
de realização das tarefas 
b.5.3. organizar e utilizar materiais de 
forma autónoma 
b.5.4. regular a aprendizagem (auto e 
hetero-avaliação). 

Áreas vocabulares 
 

 Identificação, caracterização, escola, gostos e 
preferências (revisão) 

 Meios de comunicação 

 Atividades e ocupação dos tempos livres  

 Alimentos e bebidas, refeições, hábitos 
alimentares  

 Hábitos de higiene e saúde 

 Lojas e produtos 

 Roupas e acessórios  

  “Argent de poche” 

 Viagens e transportes  

 Férias: locais e atividades 

 Vida na cidade 

 
Conteúdos gramaticais 
 
Futur proche, presente do indicativo, Imperfeito /   
        passé composé 
Artigos definidos e indefinidos 
Preposições 
Adjetivos  
Expressão de negação 
Pronomes pessoais COD e COI 
Discurso indireto  
Futuro simples, condicional e Imperativo 
Expressão de causa, de comparação 
Comparativo e Superlativo 
Determinantes e pronomes demonstrativos 
Pronomes adverbiais en e y 
Expressão de consequência 
 
Artigos partitivos 
Advérbios 

Expressão de condição (Si+imparfait – conditionnel) 

Compreensão oral 

(compreender o que o professor / os 
colegas dizem, compreender as 
indicações para realizar uma tarefa, 
compreender diálogos e narrativas 
gravados, conhecer o vocabulário 
essencial relativo aos temas estudados) 

Compreensão escrita 

(compreender textos escritos, saber 
retirar de um texto a informação de que 
necessita)  

Expressão oral 

(reproduzir os fonemas da língua 
francesa, falar de modo inteligível 
mobilizando o máximo de vocabulário e 
de estruturas conhecidas) 

Expressão escrita 

(escrever sem erros ortográficos as 
frases e os textos que copia ou lhe são 
ditados, escrever textos inteligíveis 
sobre assuntos estudados) 

 

 Compreensão e aplicação das 
estruturas gramaticais estudadas 

 Participação nas atividades propostas  

 Empenho e interesse pela disciplina 

 Assiduidade e pontualidade 

 Responsabilidade 

 
Registos de observação 
direta na aula 
 
Testes de diagnóstico 
 
Testes e fichas 
formativas 
 
Testes sumativos  
 
Trabalhos de grupo 
 
Trabalhos individuais 
 
Trabalhos de casa 
 
Registos de auto-
avaliação 
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b.6. Cooperar, de forma produtiva, na 
realização de tarefas em grupo. 
b.7. Revelar interesse, iniciativa e 
capacidade de auto-motivação para a 
aprendizagem do Francês 
(criatividade, empenho, regularidade...) 

 

Determinantes e pronomes possessivos  
Pronomes relativos e interrogativos 
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Critérios de avaliação: diferentes graus de consecução 
Disciplina: Francês  

Nível Aspetos possíveis de ser observados 
Componentes 
transversais 

Nível 

1 

 Não comparece às aulas e/ou mantém situação de faltas injustificadas; 

 Recusa-se a realizar as tarefas (da aula ou de casa); 

 Quando comparece prejudica o normal funcionamento da aula.  

 

Participação / 

Cooperação 

 

 Intervenção 
adequada 

 Respeito pelas 
ideias dos outros 

 Espírito de 
interajuda 

 Adesão e realização 
das 
tarefas/atividades 
propostas 

 

 

Responsabilidade 

 

 Assiduidade / 
pontualidade 

 Materiais adequados 
e organizados 

 Hábitos de trabalho 

 Cumprimento das 
normas 
estabelecidas no 
Regulamento 
Interno 

 

 

Autonomia 

 

 Realização de 
tarefas por 
iniciativa própria 

 Expressão de ideias 
próprias 

 Fundamentação das 
intervenções 

 Auto e 
heteroavaliação 

 

 

 

Nível 

2 

 Não atinge as metas curriculares/os objetivos, não conseguindo 

falar/escrever com o mínimo de correção e produzindo 

trabalhos/registos de nível “Insuficiente”;   

 Não cumpre as tarefas (da aula ou de casa) e apresenta faltas de 

material; 

 Não manifesta interesse nas atividades desenvolvidas na disciplina; 

 Manifesta irresponsabilidade não frequentando as aulas de apoio, apesar 

de proposto pelo professor;  

 Não se esforça por melhorar a sua postura e/ou superar dificuldades. 

 

 

 

Nível 

3 

 Atinge as metas curriculares/os objetivos considerados essenciais com 

um grau de consecução satisfatório produzindo trabalhos/registos de 

nível “Suficiente” ou, pontualmente “Insuficiente”; 

 É irregular no cumprimento das tarefas (da aula ou de casa) que podem 

apresentar imprecisões em termos de correção e fluência, mas são 

legíveis e revelam algum esforço; 

 Manifesta um interesse irregular nas atividades desenvolvidas na 

disciplina; 

 Frequenta as aulas de apoio com assiduidade e empenho, quando 
proposto pelo professor;  

 Por vezes perturba as atividades da sala de aula ou apresenta uma 

atitude demasiado passiva; 

 Nem sempre entrega os trabalhos solicitados dentro do prazo previsto. 

 

Nível 

4 

 Atinge as metas curriculares/os objetivos com um bom grau de 

consecução produzindo trabalhos/registos de nível “Bom” ou, 

pontualmente “Suficiente”; 

 Cumpre a maioria das tarefas (da aula ou de casa) com um bom nível de 

correcção e fluência; 

 Participa ativa e corretamente nas atividades desenvolvidas na 

disciplina; 

 Manifesta sentido de responsabilidade entregando os trabalhos 

solicitados dentro do prazo previsto. 

 

 

 

Nível 

5 

 Atinge as metas curriculares/os objetivos com um muito bom grau de 

consecução produzindo trabalhos/registos de nível “Muito Bom” ou, 

pontualmente “Bom”; 

 Cumpre todas as tarefas (da aula ou de casa) com um muito bom nível 

de correcção e fluência (frases complexas, aplicação de estruturas 

gramaticais treinadas na aula e outras);  

 Participa ativa e corretamente, nas atividades desenvolvidas na 

disciplina; 

 Manifesta sentido de responsabilidade entregando os trabalhos 

solicitados dentro do prazo previsto; 

 Demonstra espírito de cooperação e interajuda. 

OBS.: Deverá ser considerado o desempenho esperado pelo aluno nos termos definidos nas Metas Curriculares/Objetivos para cada ano de 
ensino. 

 


