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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS 

 
Grupo Disciplinar: FRANCÊS 

 
Descritores de desempenho 

5 4 3 2 1 
Desempenho excelente relativamente 

aos conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos para este 

domínio/tema bem como as 

competências previstas no perfil dos 

alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho muito satisfatório relativamente 

aos conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos para este domínio/tema bem como as 

competências previstas no perfil dos alunos à 

saída da escolaridade obrigatória. 

Desempenho satisfatório 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos 

para este domínio/tema bem como 

as competências previstas no perfil 

dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho não satisfatório 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para 

este domínio/tema bem como as 

competências previstas no perfil dos 

alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho fraco relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes previstos 

para este domínio/tema bem como as 

competências previstas no perfil dos alunos à 

saída da escolaridade obrigatória. 

Domínios/Temas Processos de recolha de informação Critérios Áreas de competência do perfil dos alunos 

Compreensão oral 
25% 

Questionário de compreensão oral  

Compreensão 
Comunicação 
Responsabilidade 

A. Linguagens e textos  
B. Informação e Comunicação  

Trabalho individual e/ou de grupo 
(observação sala de aula)  

 

Autonomia 
Responsabilidade 
Comunicação 
Relacionamento interpessoal 

A. Linguagens e textos  
B. Informação e Comunicação  
E. Relacionamento interpessoal  
F. Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Interação oral / Produção oral 
25% 

Questionário oral 

Conhecimento / Compreensão 
Fluência / Pronúncia 
Correção 

A. Linguagens e textos  
B. Informação e Comunicação 

Apresentação oral  
 

Adequação 
Fluência 
Pronúncia 
Correção 

A. Linguagens e textos  
B. Informação e Comunicação 
J. Consciência e Domínio do corpo 

Trabalho individual e/ou de grupo 
(observação sala de aula)  

 
 

Autonomia 
Responsabilidade 
Comunicação 
Relacionamento interpessoal 

A. Linguagens e textos  
B. Informação e Comunicação  
E. Relacionamento interpessoal  
F. Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Compreensão escrita 
25% 

 

Questionário escrito  
Conhecimento 
Compreensão 
Correção 

A. Linguagens e textos  
B. Informação e Comunicação 

Trabalho individual e/ou de grupo 
(observação sala de aula)  

 

Autonomia 
Responsabilidade 
Comunicação 
Relacionamento interpessoal 

A. Linguagens e textos  
B. Informação e Comunicação  
E. Relacionamento interpessoal  
F. Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Interação escrita / Produção 
escrita 

25% 

 
Produção de textos escritos  

 
 

Adequação 
Coerência 
Coesão 
Correção 

A. Linguagens e textos  
B. Informação e Comunicação  

Trabalho individual e/ou de grupo 
 

Autonomia 
Responsabilidade 
Comunicação 
Relacionamento interpessoal 

D. Pensamento crítico e pensamento criativo 
E. Relacionamento interpessoal  
J. Consciência e Domínio do corpo 
H. Sensibilidade estética e artística  

Notas : - Áreas transversais: domínios da gramática e intercultural. /  Atitudes face à aprendizagem. 
             -  A leitura deste documento não dispensa a leitura  do documento das Aprendizagens Essenciais  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens - essenciais -   ensino-basico.  
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