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I. Introdução: 

Este manual de avaliação é um documento interno que visa clarificar os procedimentos de avaliação 

na disciplina de Francês. 

A avaliação da disciplina baseia-se num equilíbrio entre as diferentes competências comunicativas a 

que estão subjacentes, de forma transversal, não só as áreas de competência previstas no Perfil do Aluno 

à Saída da Escolaridade Obrigatória, mas também as competências intercultural, estratégica e de mediação. 

Para cada ano deverão existir critérios de classificação definidos em função dos descritores previstos 

neste manual e adaptados ao tipo de atividade proposta. Estes critérios deverão ser testados e, se 

necessário, revistos. 

O princípio subjacente ao tipo de avaliação proposto é sempre uma recolha de informação por meios 

diversificados que permita dar um feedback regular aos alunos, para que estes possam melhorar o seu 

desempenho, e a regulação do processo de ensino, para que este se possa ajustar às necessidades 

evidenciadas. 

II. Tipologia de instrumentos  
2.1. Tipologia de instrumentos a utilizar no domínio das competências comunicativas (oralidade e 
escrita): 
 

Abreviaturas  

Compreensão oral (CO) ou escrita (CE); Interação oral (IO) ou escrita (IE); Produção oral (PO) ou escrita 

(PE). 

 

Tipologias 
Tipo de resposta 

Competências 

comunicativas1 

CO IO PO CE IE PE 
Aberta Semiaberta Fechada 

Itens de associação   X X  X X  X 

Itens de completamento   X X X  X X  X 

Questionários de escolha múltipla   X X   X   

Questionários de resposta aberta 

curta 
 X   X    X 

Itens de construção (resposta 

extensa) 
X       X X 

 
1 As competências estratégica e intercultural são transversais a estas competências. 
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Itens de construção (resposta 

restrita) 
X       X X 

Itens de discriminação auditiva   X X      

Itens de ordenação   X X   X   

Itens de produção oral  X     X    

Itens de produção escrita X        X 

Itens de produção orientada ou de 

simulação 
 X   X   X X 

Itens de seleção    X X   X   

Tabelas   X X   X   

Itens de transformação  X   X    X 

Portefólio X X X X X X X X X 

 

2.2. Tipologia de instrumentos a utilizar nas outras áreas de competências: 
 

Abreviaturas: 

Informação e comunicação (IC); Raciocínio e resolução de problemas (RP); Pensamento crítico e 

pensamento criativo (PC); Relacionamento Interpessoal (RI); Desenvolvimento pessoal e autonomia (DP); 

Bem-estar, saúde e ambiente (BS); Sensibilidade estética e artística (SE); Saber científico, técnico e 

tecnológico (SC); Consciência e domínio do corpo (CD). 

 

Tipologias 
Áreas de competência 

IC RP PC RI DP BS SE SC CD 

Escalas de classificação2 X X X X X X X X X 

Grelhas de observação X X X X X X X X X 

Listas de verificação X X X X X X X X X 

Portefólio X X X   X X X  

Registos de incidentes críticos (positivos e negativos)3    X X     

 

Quando os instrumentos a privilegiar solicitarem apenas respostas fechadas se for apresentada mais 

do que uma resposta ao mesmo item, só se terá em conta a resposta que surgir em primeiro lugar.  

Nos itens de seleção não haverá lugar à definição de níveis de desempenho se a resposta for 

dicotómica (por exemplo, Verdadeiro / Falso ou Sim/Não). Nesses casos a cotação total será atribuída às 

respostas corretas e não haverá classificações intermédias.   

 
2 Preferencialmente gráficas descritivas. 
3 Estes instrumentos devem sempre ser completares de outros, para que se contextualizem os acontecimentos. 
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Nos itens em que se optar por níveis de desempenho, a cada nível corresponderá uma determinada 

pontuação. 

A avaliação global do domínio deve privilegiar a variedade de instrumentos para recolha de 

informação e, sempre que necessário, a sua combinação num mesmo instrumento. Estas opções deverão 

ser definidas em função dos perfis das turmas e poderão alterar-se ao longo do ano consoante a evolução 

das aprendizagens e a aquisição de estratégias de aprendizagem pelos alunos. 

 

III. Feedback 
 

O feedback é parte essencial do processo de ensino-aprendizagem e poderá ter como função informar 

o aluno sobre o que deve fazer para superar determinada dificuldade e/ou reforçar determinado 

comportamento ou desempenho. 

Poderá ser prescritivo, descritivo, uma combinação de ambos ou apresentado sob a forma de 

questionamento que leve à autorreflexão e poderá incidir sobre conteúdos, sobre a forma como estes são 

apreendidos ou aplicados ou sobre a ação. 

Consoante o nível de desempenho do aluno poder-se-á optar por feedback corretivo direto (para os 

níveis mais baixos, o que facilitará a compreensão do erro) ou indireto (para os níveis mais elevados, em 

que os alunos são capazes de um trabalho metacognitivo mais complexo). 

De preferência deve ser individual e fornecido, sempre que possível, em privado. Poderá ser feito 

oralmente ou por escrito. 

Quanto ao momento em que o feedback deverá ocorrer deve ter-se em conta tanto a atividade como o 

perfil dos alunos e da turma, assim como o clima da relação pedagógica professor-aluno e entre os pares.  

O feedback durante a atividade deve ser evitado no início da aquisição de aprendizagem, quando este 

é menos positivo e quando o perfil do aluno e/ou da turma podem dificultar a compreensão desse feedback. 

Quando efetuado imediatamente após a atividade, permite ao aluno compará-lo com a sua própria 

perceção do seu desempenho, mas, quando é mais extenso ou exige maior reflexão, poderá ser feito mais 

tarde. 

IV. Domínio: competências comunicativas 
4.1. Compreensão (Receção) 

As atividades de receção, tal como previsto no Quadro Europeu Comum de Referência (QECR), 

compreendem atividades de compreensão do oral (isto é, atividades que advêm da audição e 

processamento de mensagens orais, entre um ou mais locutores) e de compreensão escrita (ou seja, 

atividades em que o aluno recebe e processa uma mensagem escrita por um ou mais autores). 

Preferencialmente utilizar-se-ão documentos autênticos ou parcialmente didatizados, devidamente 

contextualizados. Estes deverão ser variados e de tipologias diversas. 
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Estas atividades devem prever a aquisição de estratégias para as seguintes fases: 

a) Planeamento (criar expetativas, selecionar um quadro cognitivo, ativar esquemas, etc.); 

b) Execução (identificar indícios, inferir, etc.); 

c) Avaliação (verificar os indícios graças aos esquemas ativados); 

d) Remediação (rever as hipóteses). 

4.1.1. Oral 
 

Objetivos das atividades de 

compreensão oral (pode ser 

apenas um por atividade ou 

serem combinados vários na 

mesma atividade) 

Tipos de audição 

o Ouvir para aprender (analisar, 

dar conta de, etc.); 

o Ouvir para se informar sobre algo 

(conhecer factos/dados, 

compreender acontecimentos ou 

ideias, etc.); 

o Ouvir para se distrair (provocar 

emoções, imaginar, etc.); 

o Ouvir para agir (tirar 

apontamentos, jogar, cozinhar, 

utilizar um aparelho, etc.). 

 

o Seletiva (o aluno foca-se apenas no que é necessário para a 

realização da tarefa); 

o Global (o aluno identifica os elementos do discurso que 

permitem apreender o significado global); 

o Detalhada (o aluno tem em atenção uma categoria de 

informações, um excerto específico, etc., tendo em conta o 

documento como um todo, sendo por isso mais exaustiva); 

o Reativa (o aluno aprende a utilizar o que ouve para agir – tirar 

apontamentos, realizar uma receita, utilizar um aparelho, etc.-

, o que exige duas operações simultâneas: selecionar as 

informações importantes e atuar ou, quando tal for necessário, 

intervir, sem deixar de ouvir; 

o Automática (o aluno ouve de forma automática, sem 

compreensão real, até que uma palavra ou expressão 

desperte o interesse pelo que é dito). 

 

4.1.1.1. Estratégias de escuta ativa que o aluno deverá adquirir:  

o adotar estratégias de pré-escuta (leitura do que lhe vai ser solicitado para identificação do objetivo 

da audição, identificação de palavras-chave, indicação de hipóteses, etc.); 

o concentrar-se nos aspetos verbas e para verbais (ou não verbais quando tal for aplicável); 
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o adotar estratégias pós-escuta, verificando as respostas dadas e alterando-as, se necessário. 

4.1.1.1. 7.º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A1.2 do Q.E.C.R.L.) 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Instrumentos a privilegiar 

 

O aluno deve ser capaz de identificar um número limitado de palavras 

e de frases simples em instruções, mensagens e textos simples e 

curtos (anúncios públicos, publicidade, canções...) relativos à 

identificação e caracterização pessoais, hábitos, necessidades do 

quotidiano e meio envolvente (família, escola, lugares, lazer, serviços), 

desde que o discurso seja muito claro, pausado e cuidadosamente 

articulado. 

 

• Itens de associação; 

• Itens de discriminação 

auditiva; 

• Itens de seleção; 

• Questionários de 

escolha múltipla; 

• Tabelas. 
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Níveis de desempenho 

Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1 2 3 4 5 

Do
m

ín
io

 c
om

un
ic

at
iv

o:
 C

om
pr

ee
ns

ão
 O

ra
l 

O aluno é 

capaz de 

identificar um 

número 

limitado de 

palavras e de 

frases simples. 

O aluno não identifica 
palavras nem frases 

simples relacionadas com 

os temas estudados. 

OU  

O aluno identifica apenas 
um número reduzido de 

palavras e não identifica 
frases simples 
relacionadas com os 

temas estudados. 

O aluno identifica apenas 
um número reduzido de 

palavras e de frases 
simples relacionadas 
com os temas 

estudados. 

O aluno identifica 

palavras e frases simples 
relacionadas com os 
temas estudados. 

O aluno identifica a 

maioria das palavras e 
frases simples 

relacionadas com os 
temas estudados. 

O aluno identifica todas 

as palavras e frases 
simples relacionadas 

com os temas 
estudados. 

Do
m

ín
io

 e
st

ra
té

gi
co

 O aluno tem em 

conta os 

aspetos para 

verbais e não 

verbais 

(quando 

O aluno não tem em conta os aspetos para verbais 
(pausas, entoação, tom etc.) nem os aspetos não 

verbais (mímica, gestos, postura corporal, etc.) 

O aluno tem em conta 
alguns aspetos para 

verbais (pausas, 

entoação, tom etc.)   

O aluno tem em conta a 

maioria dos aspetos 
para verbais (pausas, 

entoação, tom etc.)  e 
não verbais (mímica, 

O aluno tem em conta 

de forma muito eficaz 
os aspetos para verbais 

(pausas, entoação, tom 
etc.)  e não verbais 
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aplicável) na 

compreensão 

da mensagem 

OU 

O aluno tem em conta 

alguns aspetos não 
verbais (mímica, gestos, 

postura corporal, etc.) 

gestos, postura 
corporal, etc.) 

(mímica, gestos, 
postura corporal, etc.) 

De
se

nv
ol

vi
m

en
to

 p
es

so
al

 
e 

au
to

no
m

ia
 

O aluno 

implementa 

estratégias de 

escuta ativa, 

tendo em conta 

os seus pontos 

fortes e fracos 

O aluno não adota 

qualquer estratégia de 
escuta ativa. 

O aluno adota algumas 
estratégias de escuta 
ativa, mas que são pouco 

eficazes. 

 

O aluno adota algumas 

estratégias de escuta 
ativa, mas estas nem 

sempre são eficazes. 

O aluno adota 

estratégias de escuta 
ativa que são eficazes. 

O aluno adota 
estratégias de escuta 

ativa de forma 
extremamente 

proficiente. 

Re
la

ci
on

am
en

to
 in

te
rp

es
so

al
 

O aluno 

respeita as 

normas 

inerentes à 

atividade  

O aluno perturba o 
desenrolar da audição, 

impedindo o normal 
desenvolvimento da 

atividade e impedindo ou 
prejudicando o 
desempenho dos 

colegas.  

O aluno perturba 

pontualmente o desenrolar 
da audição. 

O aluno mantém-se em silêncio durante os momentos de audição. 

O aluno debate 
e negoceia 

para chegar a 

um consenso.4 

O aluno não se envolve 

na atividade. 

O aluno envolve-se na 

atividade, mas não 

apresenta propostas  

O aluno envolve-se na 
atividade e colabora com 

os colegas para atingir os 
objetivos. 

Nível intermédio 

O aluno envolve-se na 
atividade e colabora 

com os colegas para 
atingir os objetivos, 

 
4 Apenas no caso em que a atividade é desenvolvida em trabalho de pares ou grupo. 
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OU 

O aluno envolve-se na 

atividade, mas não 
respeita as perspetivas 

dos outros. 

OU 

O aluno envolve-se na 

atividade, mas não 
consegue resolver os 

problemas relacionais de 
forma pacífica. 

valorizando a 
diversidade de 

perspetivas, revelando 
capacidade de 
negociação, mantendo 

uma relação positiva 
com os colegas 

centrada na 
cooperação e na 

interajuda além de 
contribuir para a 

resolução de problemas 
relacionais quando 

estes surgem. 
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4.1.1.2.  8.º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A2.1 do Q.E.C.R.L.)  
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Instrumentos a privilegiar 

O aluno deve ser capaz de identificar palavras-chave e frases simples 

e inferir o sentido geral em mensagens e textos simples e curtos 

(anúncios públicos, mensagens telefónicas publicidades, canções, 

clipes, entre outros) relacionados com o meio envolvente, situações do 

quotidiano e experiências pessoais, sempre que sejam articulados de 

forma clara e pausada. 

 

• Itens de associação; 

• Itens de discriminação 

auditiva; 

• Itens de seleção; 

• Questionários de 

escolha múltipla; 

• Tabelas. 

 



Proposta de Manual de Avaliação - 2020-2021 – DISCIPLINA DE FRANCÊS  

GRUPO 320 12 

 

Níveis de desempenho 

Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1  2  3  4  5  

Do
m

ín
io

 c
om

un
ic

at
iv

o:
 C

om
pr

ee
ns

ão
 O

ra
l 

O aluno é capaz de 

identificar palavras-

chave e frases 

simples, em 

mensagens e textos 

simples e curtos. 

O aluno não identifica 

palavras-chave nem frases 
simples relacionadas com 

os temas estudados. 

O aluno identifica apenas 
um número reduzido de 

palavras-chave e de 
frases simples 

relacionadas com os 
temas estudados. 

O aluno identifica 
palavras-chave e 

frases simples 
relacionadas com os 

temas estudados, 
ainda que com falhas. 

O aluno identifica 
palavras-chave e frases 

simples relacionadas 
com os temas 

estudados, ainda que 
com falhas pontuais. 

O aluno identifica, sem 
problemas, palavras-

chave e frases simples 
relacionadas com os 

temas estudados  
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O aluno é capaz de 

inferir o sentido 

geral em 

mensagens e textos 

simples e curtos. 

O aluno é incapaz de inferir 

o sentido global da 
mensagem. 

O aluno faz inferências, 
ainda que estas 

apresentem, 
sistematicamente, 

falhas. 

O aluno infere, ainda 

que com algumas 
falhas, o sentido global 

do texto. 

O aluno infere, ainda 

que, pontualmente, com 
falhas, o sentido global 

do texto 

O aluno infere 

corretamente o sentido 
global do texto 

Do
m

ín
io

 e
st

ra
té

gi
co

 

O aluno tem em 

conta os aspetos 

para verbais e não 

verbais (quando 

aplicável) na 

compreensão da 

mensagem 

O aluno não tem em conta os aspetos para verbais 
(pausas, entoação, tom etc.), nem os aspetos não 

verbais (mímica, gestos, postura corporal, etc.) e não 
identifica a intencionalidade comunicativa. 

O aluno tem em conta 

alguns aspetos para 
verbais (pausas, 

entoação, tom etc.)  e 
alguns aspetos não 
verbais (mímica, 

gestos, postura 
corporal, etc.) e 

relaciona algumas 
ideias, sem inferir a 

intencionalidade 
comunicativa. 

O aluno tem em conta a 
maioria dos aspetos 

para verbais (pausas, 
entoação, tom etc.)  e 
não verbais (mímica, 

gestos, postura 
corporal, etc.), relaciona 

ideias e infere parte da 
intencionalidade 

comunicativa. 

O aluno tem em conta 
de forma muito eficaz 

os aspetos para 
verbais (pausas, 

entoação, tom etc.)  e 
não verbais (mímica, 

gestos, postura 
corporal, etc.) e infere, 

sem problemas, a 
intencionalidade 

comunicativa. 
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D
es

en
vo

lv
im

en
to

 p
es

so
al

 e
 

au
to

no
m

ia
 

 

O aluno implementa 

estratégias de 

escuta ativa, tendo 

em conta os seus 

pontos fortes e 

fracos 

O aluno não 
adota qualquer 

estratégia de 
escuta ativa. 

O aluno adota algumas estratégias 
de escuta ativa, mas que são pouco 

eficazes. 

O aluno adota algumas 
estratégias de escuta 

ativa, mas estas nem 
sempre são eficazes. 

O aluno adota 
estratégias de escuta 

ativa que são eficazes. 

 

O aluno adota 

estratégias de escuta 
ativa de forma 

extremamente 
proficiente. 

Re
la

ci
on

am
en

to
 in

te
rp

es
so

al
 

O aluno respeita as 

normas inerentes à 

atividade  

O aluno perturba 

o desenrolar da 
audição, 

impedindo o 
normal 

desenvolvimento 
da atividade e 

impedindo ou 
prejudicando o 
desempenho do 

colega.  

O aluno perturba pontualmente o 
desenrolar da audição. 

O aluno mantém-se em silêncio durante os momentos de audição. 

O aluno debate e 

negoceia para 

chegar a um 

consenso.5 

O aluno não se 

envolve na 
atividade. 

O aluno envolve-se na atividade, 

mas não apresenta propostas.  

OU 

O aluno envolve-se na 
atividade e colabora 

com os colegas para 
atingir os objetivos. 

Nível intermédio 

O aluno envolve-se na 

atividade e colabora 
com os colegas para 

atingir os objetivos, 
valorizando a 

diversidade de 
perspetivas, revelando 

 
5 Apenas no caso em que a atividade é desenvolvida em trabalho de pares ou grupo. 
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O aluno envolve-se na atividade, 
mas não respeita as perspetivas 

dos outros. 

OU 

O aluno envolve-se na atividade, 

mas não consegue resolver os 
problemas relacionais de forma 

pacífica. 

capacidade de 
negociação, mantendo 

uma relação positiva 
com os colegas 
centrada na 

cooperação e na 
interajuda além de 

contribuir para a 
resolução de 

problemas relacionais 
quando estes surgem. 
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4.1.1.3. 9.º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A2.2 do Q.E.C.R.L.) 
 
 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Instrumentos a privilegiar 

O aluno deve ser capaz de compreender as ideias principais e 

informação relevante explícita em mensagens e textos curtos 

(anúncios públicos, mensagens telefónicas, noticiários, reportagens, 

publicidades, canções, clips, entre outros) sobre experiências pessoais 

e situações do quotidiano, interesses próprios e temas da atualidade, 

sempre que sejam constituídos, essencialmente, por frases simples e 

vocabulário muito frequente e sejam articulados de forma clara e 

pausada. 

 

• Itens de associação; 

• Itens de discriminação 

auditiva; 

• Itens de seleção; 

• Questionários de 

escolha múltipla; 

• Tabelas. 
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Níveis de desempenho 

Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1  2  3  4  5  

Do
m

ín
io

 c
om

un
ic

at
iv

o:
 C

om
pr

ee
ns

ão
 O

ra
l 

O aluno é capaz de 

compreender as 

ideias principais e 

informação relevante 

explícita em 

mensagens e textos 

curtos sobre 

experiências 

pessoais e situações 

do quotidiano, 

interesses próprios e 

temas da atualidade 

O aluno não identifica as 

ideias principais nem a 
informação relevante 

explícita. 

O aluno identifica 
apenas um número 

reduzido de ideias e 
de informação 

relevante explícita 

O aluno identifica, ainda 
que com algumas falhas, 

as ideias principais e 
informação relevante 

explícita 

O aluno identifica as 
ideias principais e ainda 

que, pontualmente, com 
falhas, a informação 

relevante explícita. 

O aluno identifica as 

ideias principais e a 
informação relevante 

explícita. 

Do
m

ín
io

 e
st

ra
té

gi
co

 O aluno tem em conta 

os aspetos para 

verbais e não verbais 

(quando aplicável) na 

compreensão da 

mensagem 

O aluno não tem em conta os aspetos para 
verbais (pausas, entoação, tom etc.), nem os 

aspetos não verbais (mímica, gestos, postura 
corporal, etc.) e não identifica a intencionalidade 

comunicativa. 

O aluno tem em conta 
alguns aspetos para 

verbais (pausas, 
entoação, tom etc.)  e 

alguns aspetos não 
verbais (mímica, gestos, 

postura corporal, etc.) e 
relaciona algumas ideias, 

sem inferir a 

O aluno tem em conta a 

maioria dos aspetos para 
verbais (pausas, 

entoação, tom etc.)  e 
não verbais (mímica, 

gestos, postura corporal, 
etc.), relaciona ideias e 

infere parte da 
intencionalidade 
comunicativa. 

O aluno tem em conta 
de forma muito eficaz 

os aspetos para 
verbais (pausas, 

entoação, tom etc.)  e 
não verbais (mímica, 

gestos, postura 
corporal, etc.) e infere, 

sem problemas, a 
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intencionalidade 
comunicativa. 

intencionalidade 
comunicativa. 

De
s.

 p
es

so
al

 e
 a

ut
on

om
ia

 

 

O aluno implementa 

estratégias de escuta 

ativa, tendo em conta 

os seus pontos fortes 

e fracos. 

 

O aluno não 

adota qualquer 
estratégia de 

escuta ativa. 

O aluno adota algumas 
estratégias de escuta ativa, 

mas que são pouco eficazes. 

O aluno adota algumas 

estratégias de escuta 
ativa, mas estas nem 

sempre são eficazes. 

O aluno adota 
estratégias de escuta 

ativa que são eficazes. 

O aluno adota 

estratégias de escuta 
ativa de forma 

extremamente 
proficiente. 

Re
la

ci
on

am
en

to
 in

te
rp

es
so

al
 

O aluno respeita as 

normas inerentes à 

atividade  

O aluno perturba 
o desenrolar da 

audição, 
impedindo o 
normal 

desenvolvimento 
da atividade e 

impedindo ou 
prejudicando o 

desempenho do 
colega.  

O aluno perturba 

pontualmente o desenrolar da 
audição. 

O aluno mantém-se em silêncio durante os momentos de audição. 



Proposta de Manual de Avaliação - 2020-2021 – DISCIPLINA DE FRANCÊS  

GRUPO 320 19 

O aluno debate e 

negoceia para chegar 

a um consenso.6 

O aluno não se 
envolve na 

atividade. 

O aluno envolve-se na 

atividade, mas não apresenta 

propostas  

OU 

O aluno envolve-se na 
atividade, mas não respeita as 

perspetivas dos outros. 

OU 

O aluno envolve-se na 

atividade, mas não consegue 
resolver os problemas 

relacionais de forma pacífica. 

O aluno envolve-se na 
atividade e colabora com 

os colegas para atingir os 
objetivos. 

Nível intermédio 

O aluno envolve-se na 
atividade e colabora 

com os colegas para 
atingir os objetivos, 
valorizando a 

diversidade de 
perspetivas, revelando 

capacidade de 
negociação, mantendo 

uma relação positiva 
com os colegas 

centrada na 
cooperação e na 

interajuda além de 
contribuir para a 

resolução de 
problemas relacionais 
quando estes surgem. 

 
6 Apenas no caso em que a atividade é desenvolvida em trabalho de pares ou grupo. 
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4.1.2.  Escrita 
 
 

Objetivos das atividades de compreensão 
escrita (pode ser apenas um por atividade ou 

serem combinados vários na mesma atividade) 
Tipos de compreensão 

o Ler para orientação geral; 

o Ler para obter informações; 

o Ler e seguir instruções; 

o Ler por prazer; 

o Ler para compreender o essencial; 

o Ler para obter informações específicas; 

o Ler para compreender pormenores; 

o Ler para compreender questões importantes. 

 

o Seletiva (o aluno lê apenas o que é necessário 

para a realização da tarefa); 

o Global (o aluno aprende a identificar os 

elementos do texto que permitem apreender o 

significado global); 

o Detalhada (o aluno aprende a ter em atenção 

uma categoria de informações, um excerto 

específico, etc., tendo em conta o texto como 

um todo, sendo por isso mais exaustiva); 

o Reativa (o aluno aprende a utilizar o que lê para 

agir – tirar apontamentos, realizar uma receita, 

utilizar um aparelho, etc.); 

o Automática (o aluno lê de forma automática, 

sem compreensão real, até que uma palavra ou 

expressão desperto o interesse pelo que é lido). 

 

 

4.1.2.1. Estratégias de leitura que o aluno deverá adquirir:  

 

o adotar estratégias de pré-leitura (observar aspetos para textuais, observação do título, 

contextualização do texto (autor, género, etc.), dentificação de palavras-chave, formulação de 

hipóteses, etc.); 

o adotar estratégias de skimming (o aluno procura apenas informações gerais); 

o adotar estratégias de scanning o aluno procura apenas informações específicas); 

o adotar estratégias de inferência (que permitem captar o que não é dito explicitamente em função dos 

conhecimentos do leitor e dos indícios que o texto fornece); 
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o adotar estratégias de verificação durante a leitura (permitem verificar a eficácia da compreensão e 

das próprias estratégias adotadas ao logo da leitura); 

o adotar estratégias pós-leitura que permitam extrapolar a partir do texto. 

 

4.1.2.2. 7.º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A1.2 do Q.E.C.R.L.) 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Instrumentos a privilegiar 

O aluno deve ser capaz de identificar palavras e frases simples em 

instruções, mensagens e textos ilustrados e curtos (instruções, mapas, 

cartazes, horários, publicidade, catálogos, receitas, ementas, postais, 

mensagens pessoais, banda desenhada, entre outros), relativos à 

identificação e caracterização pessoais, hábitos e necessidades do 

quotidiano e do meio envolvente (família, amigos, escola, lugares, lazer 

e serviços). 

 

• Itens de associação; 

• Itens de completamento; 

• Itens de ordenação; 

• Itens de seleção; 

• Questionários de 

escolha múltipla; 

• Questionários de 

resposta aberta curta 

• Tabelas. 
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Níveis de desempenho 

Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1 2 3 4 5 

Do
m

ín
io

 c
om

un
ic

at
iv

o:
 C

om
pr

ee
ns

ão
 E

sc
rit

a  

O aluno é 

capaz de 

identificar 

palavras e 

frases simples 

em instruções, 

mensagens e 

textos 

ilustrados e 

curtos. 

O aluno não identifica 

palavras nem frases 

simples relacionadas com 

os temas estudados. 

OU  

O aluno identifica apenas 

um número reduzido de 

palavras e não identifica 

frases simples 

relacionadas com os 

temas estudados. 

O aluno identifica apenas um 

número reduzido de palavras e 

de frases simples relacionadas 

com os temas estudados. 

O aluno 

identifica 

palavras e 

frases simples 

relacionadas 

com os temas 

estudados. 

O aluno identifica a 

maioria das 

palavras e frases 

simples 

relacionadas com 

os temas 

estudados. 

O aluno identifica todas 

as palavras e frases 

simples relacionadas 

com os temas 

estudados, de forma 

proficiente. 

Do
m

ín
io

 
es

tra
té

gi
co

7  O aluno tem em 

conta os 

aspetos para 

textuais  

O aluno não tem em conta os aspetos para textuais 

O aluno tem em 

conta alguns 

aspetos para 

textuais, ainda 

O aluno tem em 

conta a maioria dos 

aspetos para 

textuais. 

O aluno tem em conta 

de forma eficaz os 

aspetos para textuais. 

 
7 Neste âmbito, é possível observar as áreas de competência de Informação e Comunicação, de Raciocínio e Resolução de Problemas, bem como de Pensamento Crítico e Criativo. 
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que de forma 

pouco eficaz. 

 

O aluno 

mobiliza 

conhecimentos 

anteriores 

(lexicais, 

temáticos, 

culturais).  

O aluno não mobiliza conhecimentos anteriores. 

OU 

O aluno mobiliza um número reduzido de conhecimentos 

anteriores. 

O aluno mobiliza 

alguns 

conhecimentos 

anteriores, ainda 

que de forma 

pouco eficaz. 

O aluno mobiliza, 

ainda que com 

falhas pontuais, os 

conhecimentos 

anteriores. 

O aluno mobiliza, de 

forma eficaz, os 

conhecimentos 

anteriores. 

De
se

nv
ol

vi
m

en
to

 p
es

so
al

 e
 a

ut
on

om
ia

 

O aluno 

implementa 

estratégias de 

leitura, tendo 

em conta os 

seus pontos 

fortes e fracos. 

O aluno não adota qualquer 

estratégia de leitura. 

O aluno adota algumas 

estratégias de leitura, mas que 

são pouco eficazes. 

 

O aluno adota 

algumas 

estratégias de 

leitura, mas 

estas nem 

sempre são 

eficazes. 

O aluno adota 

estratégias de 

leitura que são 

eficazes. 

O aluno adota 

estratégias de leitura de 

forma proficiente. 

O aluno 

reconhece os 

seus pontos 

fortes e fracos 

e é capaz de 

expressar as 

suas 

O aluno não solicita apoio 

mesmo quando interpelado 

pelo professor sobre as 

suas dificuldades. 

O aluno só solicita apoio 

quando interpelado pelo 

professor sobre as suas 

dificuldades. 

O aluno só 

solicita apoio 

pontualmente, 

apesar de 

revelar 

dificuldades. 

O aluno solicita 

apoio, ainda que 

nem sempre 

reconheça as 

dificuldades 

evidenciadas. 

O aluno solicita apoio 

para ir além da 

interpretação global, 

para consolidar 

conhecimentos ou para 

esclarecer aspetos 
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necessidades, 

procurando 

apoio quando 

necessário. 

culturais ou linguísticos 

específicos. 

Re
la

ci
on

am
en

to
 in

te
rp

es
so

al
 

O aluno 

respeita as 

normas 

inerentes à 

atividade.  

O aluno perturba o 

desenrolar da atividade 

impedindo o normal 

desenvolvimento da 

atividade e impedindo ou 

prejudicando o desempenho 

dos colegas.  

O aluno perturba pontualmente 

o desenrolar da atividade. 
O aluno respeita as normas. 

O aluno debate 

e negoceia 

para chegar a 

um consenso.8 

O aluno não se envolve na 

atividade. 

O aluno envolve-se na 

atividade, mas não apresenta 

propostas  

OU 

O aluno envolve-se na 

atividade, mas não respeita as 

perspetivas dos outros. 

OU 

O aluno envolve-se na 

atividade, mas não consegue 

O aluno 

envolve-se na 

atividade e 

colabora com os 

colegas para 

atingir os 

objetivos. 

Nível intermédio 

O aluno envolve-se na 

atividade e colabora 

com os colegas para 

atingir os objetivos, 

valorizando a 

diversidade de 

perspetivas, revelando 

capacidade de 

negociação, mantendo 

uma relação positiva 

com os colegas 

centrada na 

cooperação e na 

 
8 Apenas no caso em que a atividade é desenvolvida em trabalho de pares ou grupo. 
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resolver os problemas 

relacionais de forma pacífica. 

interajuda além de 

contribuir para a 

resolução de problemas 

relacionais quando 

estes surgem. 
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4.1.2.3. 8.º ano Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A2.1 do Q.E.C.R.L.) 
 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Instrumentos a privilegiar 

O aluno deve ser capaz de identificar palavras-chave e frases simples 

e inferir o sentido geral em mensagens e textos simples e curtos (cartas 

e mensagens, folhetos, publicidades, catálogos, receitas, ementas, 

artigos de jornal, banda desenhada, entre outros), relacionados com o 

meio envolvente, situações do quotidiano e experiências pessoais, 

sempre que sejam constituídos essencialmente por frases simples e 

vocabulário familiar. 

 

• Itens de associação; 

• Itens de completamento; 

• Itens de ordenação; 

• Itens de seleção; 

• Questionários de 

escolha múltipla; 

• Questionários de 

resposta aberta curta 

• Tabelas. 
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Níveis de desempenho 
Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1  2  3  4  5  

Do
m

ín
io

 c
om

un
ic

at
iv

o:
 C

om
pr

ee
ns

ão
 e

sc
rit

a 

O aluno é 

capaz de 

identificar 

palavras-chave 

e frases 

simples em 

mensagens e 

textos simples 

e curtos. 

O aluno é incapaz de identificar 
palavras-chave e frases 

simples relacionadas com os 
temas estudados. 

O aluno identifica apenas 

um número reduzido de 
palavras-chave e de 

frases simples 
relacionadas com os 

temas estudados. 

O aluno identifica 

palavras-chave e 
frases simples 

relacionadas com os 
temas estudados, 

ainda que com falhas. 

O aluno identifica 
palavras-chave e 

frases simples 
relacionadas com os 

temas estudados, 
ainda que com 
falhas pontuais. 

O aluno identifica 

palavras-chave e frases 
simples relacionadas 

com os temas 
estudados, de forma 

proficiente. 
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O aluno é 

capaz de inferir 

o sentido geral 

em mensagens 

e textos 

simples e 

curtos. 

O aluno é incapaz de inferir o 

sentido geral de uma 
mensagem nem a 
intencionalidade comunicativa. 

O aluno é capaz de inferir 
o sentido geral de uma 

mensagem ou a 
intencionalidade 
comunicativa, mas com 

falhas graves. 

O aluno é capaz de 
inferir o sentido geral 

de uma mensagem ou 
a intencionalidade 
comunicativa, ainda 

que com falhas. 

O aluno é capaz de 

inferir o sentido 
geral de uma 

mensagem e a 
intencionalidade 
comunicativa, ainda 

que com falhas 
pontuais. 

O aluno é capaz de inferir 
o sentido geral de uma 

mensagem e a 
intencionalidade 
comunicativa, de forma 

proficiente. 

Do
m

ín
io

 e
st

ra
té

gi
co

9  

O aluno tem em 

conta os 

aspetos para 

textuais  

O aluno não tem em conta os aspetos para textuais 

O aluno tem em conta 
alguns aspetos para 

textuais, ainda que de 
forma pouco eficaz. 

O aluno tem em 
conta a maioria dos 

aspetos para 
textuais. 

O aluno tem em conta de 
forma eficaz os aspetos 

para textuais. 

O aluno 

mobiliza 

conhecimentos 

anteriores 

(lexicais, 

O aluno não mobiliza conhecimentos anteriores. 

OU 

O aluno mobiliza 
alguns conhecimentos 

anteriores, ainda que 
de forma pouco eficaz. 

O aluno mobiliza, 

ainda que com 
falhas pontuais, os 

conhecimentos 
anteriores. 

O aluno mobiliza, de 
forma eficaz, os 

conhecimentos 
anteriores. 

 
9 Neste âmbito, é possível observar as áreas de competência de Informação e Comunicação, de Raciocínio e Resolução de Problemas, bem como de Pensamento Crítico e Criativo. 
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temáticos, 

culturais).  

O aluno mobiliza um número muito reduzido de 
conhecimentos anteriores. 

De
se

nv
ol

vi
m

en
to

 p
es

so
al

 e
 a

ut
on

om
ia

 

O aluno 

implementa 

estratégias de 

leitura, tendo 

em conta os 

seus pontos 

fortes e fracos. 

O aluno não 
adota qualquer 

estratégia de 
leitura. 

O aluno adota algumas estratégias de 

leitura, mas que são pouco eficazes. 

O aluno adota algumas 
estratégias de leitura, 

mas estas nem sempre 
são eficazes. 

O aluno adota 
estratégias de 

leitura que são 
eficazes. 

O aluno adota 
estratégias de leitura de 

forma proficiente. 

O aluno 

reconhece os 

seus pontos 

fortes e fracos 

e é capaz de 

expressar as 

suas 

necessidades, 

procurando 

apoio quando 

necessário. 

O aluno não 
solicita apoio 

mesmo quando 
interpelado pelo 

professor sobre 
as suas 

dificuldades. 

O aluno só solicita apoio quando 
interpelado pelo professor sobre as 

suas dificuldades. 

O aluno só solicita 

apoio pontualmente, 
apesar de revelar 

dificuldades. 

O aluno solicita 
apoio, ainda que 

nem sempre 
reconheça as 

dificuldades 
evidenciadas. 

O aluno solicita apoio 

para ir além da 
interpretação global, 

para consolidar 
conhecimentos ou para 

esclarecer aspetos 
culturais ou linguísticos 

específicos. 

Re
la

ci
on

am
en

to
 

in
te

rp
es

so
al

 

O aluno 

respeita as 

normas 

inerentes à 

atividade. 

O aluno perturba 

o desenrolar da 
atividade 

impedindo o 
normal 

desenvolvimento 

O aluno perturba pontualmente o 

desenrolar da atividade. 
O aluno respeita as normas. 
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da mesma e 
impedindo ou 

prejudicando o 
desempenho dos 
colegas.  

O aluno debate 

e negoceia 

para chegar a 

um consenso.10 

O aluno não se 
envolve na 
atividade. 

O aluno envolve-se na atividade, mas 

não apresenta propostas  

OU 

O aluno envolve-se na atividade, mas 
não respeita as perspetivas dos 

outros. 

OU 

O aluno envolve-se na atividade, mas 

não consegue resolver os problemas 
relacionais de forma pacífica. 

O aluno envolve-se na 
atividade e colabora 

com os colegas para 
atingir os objetivos. 

Nível intermédio 

O aluno envolve-se na 
atividade e colabora com 

os colegas para atingir os 
objetivos, valorizando a 

diversidade de 
perspetivas, revelando 

capacidade de 
negociação, mantendo 

uma relação positiva 
com os colegas centrada 

na cooperação e na 
interajuda além de 

contribuir para a 
resolução de problemas 
relacionais quando estes 

surgem. 

 
10 Apenas no caso em que a atividade é desenvolvida em trabalho de pares ou grupo. 
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4.1.2.4. 9.º ano Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A2.2 do Q.E.C.R.L.) 
 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Instrumentos a privilegiar 

O aluno deve ser capaz de compreender as ideias principais e 

informação relevante explícita em mensagens e textos simples e curtos 

(cartas e mensagens, folhetos, ementas, horários, avisos, artigos de 

imprensa, textos literários, entre outros) que descrevam e/ou narrem 

experiências pessoais e situações do quotidiano, interesses próprios e 

temas da atualidade, sempre que sejam constituídos, essencialmente, 

por frases simples e vocabulário muito frequente. 

 

• Itens de associação; 

• Itens de completamento; 

• Itens de ordenação; 

• Itens de seleção; 

• Questionários de 

escolha múltipla; 

• Questionários de 

resposta aberta curta 

• Tabelas. 
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Níveis de desempenho 
Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1  2  3  4  5  

Do
m

ín
io

 c
om

un
ic

at
iv

o:
 C

om
pr

ee
ns

ão
 e

sc
rit

a  O aluno é 

capaz de 

compreender 

as ideias 

principais e 

informação 

relevante 

explícita em 

mensagens e 

textos simples 

e curtos. 

O aluno não identifica ideias 
principais nem informação 

relevante relacionadas com os 
temas estudados, tal como é 

incapaz de inferir o sentido geral 
de uma mensagem nem a 

intencionalidade comunicativa. 

OU  

O aluno identifica apenas um 

número reduzido de ideias e não 
identifica informação relevante 

relacionada com os temas 
estudados e é incapaz de inferir 

o sentido geral de uma 
mensagem ou a intencionalidade 
comunicativa. 

O aluno identifica apenas um 

número reduzido de ideias 
relacionadas com os temas 

estudados, mas é capaz de 
inferir o sentido geral de uma 

mensagem ou a 
intencionalidade 

comunicativa, mas com 

falhas graves. 

OU  

O aluno identifica alguma 
informação relevante 

relacionada com os temas 
estudados, mas é incapaz de 

inferir o sentido geral de uma 
mensagem ou a 
intencionalidade 

comunicativa. 

O aluno identifica 
algumas ideias 

principais ou 
alguma 

informação 
relevante e é 
capaz de inferir o 

sentido geral de 
uma mensagem 

ou a 
intencionalidade 

comunicativa, 
ainda que com 

falhas. 

O aluno identifica 
ideias principais e 

informação 
relevante e é capaz 

de inferir o sentido 
geral de uma 

mensagem ou a 
intencionalidade 

comunicativa, ainda 
que com falhas 

pontuais. 

O aluno identifica ideias 

principais e informação 
relevante e é capaz de 
inferir o sentido geral de 

uma mensagem ou a 
intencionalidade 

comunicativa, de forma 
proficiente. 
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Do
m

ín
io

 e
st

ra
té

gi
co

11
 

O aluno tem em 

conta os 

aspetos para 

textuais  

O aluno não tem em conta os aspetos para textuais 

O aluno tem em 
conta alguns 

aspetos para 
textuais, ainda 
que de forma 

pouco eficaz. 

O aluno tem em 

conta a maioria dos 
aspetos para 
textuais. 

O aluno tem em conta de 
forma eficaz os aspetos 

para textuais. 

O aluno 

mobiliza 

conhecimentos 

anteriores 

(lexicais, 

temáticos, 

culturais).  

O aluno não mobiliza conhecimentos anteriores. 

OU 

O aluno mobiliza um número muito reduzido de conhecimentos 
anteriores. 

O aluno mobiliza 

alguns 
conhecimentos 

anteriores, ainda 
que de forma 

pouco eficaz. 

O aluno mobiliza, 
ainda que com 

falhas pontuais, os 
conhecimentos 

anteriores. 

O aluno mobiliza, de 
forma eficaz, os 

conhecimentos 
anteriores. 

De
se

nv
ol

vi
m

en
to

 p
es

so
al

 e
 a

ut
on

om
ia

 

O aluno 

implementa 

estratégias de 

leitura, tendo 

em conta os 

seus pontos 

fortes e fracos. 

O aluno não adota qualquer 
estratégia de leitura. 

O aluno adota algumas 
estratégias de leitura, mas que 

são pouco eficazes. 

 

O aluno adota 
algumas 

estratégias de 
leitura, mas estas 
nem sempre são 

eficazes. 

O aluno adota 

estratégias de 
leitura que são 

eficazes. 

O aluno adota 
estratégias de leitura de 

forma proficiente. 

O aluno 

reconhece os 

seus pontos 

fortes e fracos 

O aluno não solicita apoio 
mesmo quando interpelado 

pelo professor sobre as suas 
dificuldades. 

O aluno só solicita apoio quando 
interpelado pelo professor sobre 

as suas dificuldades. 

O aluno só 
solicita apoio 

pontualmente, 

O aluno solicita 
apoio, ainda que 

nem sempre 
reconheça as 

O aluno solicita apoio 
para ir além da 

interpretação global, 
para consolidar 

 
11 Neste âmbito, é possível observar as áreas de competência de Informação e Comunicação, de Raciocínio e Resolução de Problemas, bem como de Pensamento Crítico e Criativo. 
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e é capaz de 

expressar as 

suas 

necessidades, 

procurando 

apoio quando 

necessário. 

apesar de revelar 
dificuldades. 

dificuldades 
evidenciadas. 

conhecimentos ou para 
esclarecer aspetos 

culturais ou linguísticos 
específicos. 

Re
la

ci
on

am
en

to
 in

te
rp

es
so

al
 

O aluno 

respeita as 

normas 

inerentes à 

atividade  

O aluno perturba o desenrolar 
da atividade impedindo o 

normal desenvolvimento da 
atividade e impedindo ou 

prejudicando o desempenho 
dos colegas.  

O aluno perturba pontualmente 
o desenrolar da atividade. 

O aluno respeita as normas. 

O aluno debate 

e negoceia 

para chegar a 

um consenso.
12

 

O aluno não se envolve na 
atividade. 

O aluno envolve-se na atividade, 

mas não apresenta propostas  

OU 

O aluno envolve-se na atividade, 
mas não respeita as perspetivas 

dos outros. 

OU 

O aluno envolve-se na atividade, 

mas não consegue resolver os 

O aluno envolve-
se na atividade e 

colabora com os 
colegas para 

atingir os 
objetivos. 

Nível intermédio 

O aluno envolve-se na 

atividade e colabora com 
os colegas para atingir os 

objetivos, valorizando a 
diversidade de 

perspetivas, revelando 
capacidade de 

negociação, mantendo 
uma relação positiva 
com os colegas centrada 

na cooperação e na 
interajuda além de 

 
12 Apenas no caso em que a atividade é desenvolvida em trabalho de pares ou grupo. 
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problemas relacionais de forma 
pacífica. 

contribuir para a 
resolução de problemas 

relacionais quando estes 
surgem. 
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4.2. Produção 

 

As atividades de produção, tal como previsto no QECR, compreendem as atividades de produção oral 

(isto é, aquelas em que o aluno produz um texto oral para um ouvinte ou um grupo de ouvintes e que pode 

assumir diferentes tipologias: produção oral geral, monólogo em sequência, como, por exemplo, quando o 

aluno faz uma descrição, etc.) e de produção escrita (ou seja, atividades em que o aluno produz um texto 

escrito, contextualizado, para um ou mais leitores). 

Estas atividades devem prever a aquisição de estratégias para as seguintes fases: 

a) Planeamento (localizar os recursos, adequar a mensagem ao público-alvo, ensaiar, etc.); 

b) Execução (ativar o conhecimento prévio, tentar, compensar /ajustar, etc.); 

c) Avaliação (do resultado e do processo); 

d) Remediação (autocorrigir-se). 

4.2.1. Oral 
 

Objetivos das atividades de produção oral 

(pode ser apenas um por atividade ou serem 

combinados vários na mesma atividade) 

Tipos de produção 

o Informar; 

o Descrever; 

o Caracterizar; 

o Expressar gostos, sentimentos e emoções. 

 

o Anúncios públicos (o aluno dá informações, 

instruções, etc.); 

o Exposições públicas (o aluno faz comentários, 

apresenta produtos, etc.); 

o Produção oral geral (o aluno produz 

expressões simples e isoladas sobre pessoas 

ou lugares; faz apresentações sobre pessoas, 

atividades quotidianas, gostos, etc.; faz 

descrições sobre assuntos relacionados com os 

seus interesses; etc.); 

o Monólogo em sequência (o aluno descreve, 

por exemplo, uma experiência). 
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4.2.1.1. 7.º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A1.2 do Q.E.C.R.L.) 
 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Instrumentos a privilegiar 

 

o O aluno deve ser capaz de exprimir-se de forma muito simples 

para falar de si, de outras pessoas, lugares, hábitos, factos e 

projetos; 

o O aluno deve ser capaz de se apoiar num texto memorizado 

contendo um repertório limitado de palavras, expressões 

isoladas e frases curtas; 

o O aluno deve ser capaz de pronunciar geralmente de forma 

compreensível. 

 

• Produção  

• Produção orientada 

• Simulações 
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Níveis de desempenho 
Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1 2 3 4 5 

Do
m

ín
io

 c
om

un
ic

at
iv

o:
 P

ro
du

çã
o 

or
al

 

O aluno é capaz de se 
exprimir de forma 
muito simples para 
falar de si, de outras 
pessoas, lugares, 
hábitos, factos e 
projetos. 

O aluno recusa exprimir-se. 

O aluno exprime-se de 

forma muito simples 
sobre si, sobre outras 

pessoas, lugares, 
hábitos, factos e 

projetos, mas com falhas 
sistemáticas que 

dificultam a 
compreensão do que 

quer dizer. 

O aluno exprime-se 

de forma muito 
simples sobre si, 

sobre outras 
pessoas, lugares, 
hábitos, factos e 

projetos, com falhas 
que não impedem a 

compreensão. 

O aluno exprime-se 

de forma muito 
simples sobre si, 

sobre outras 
pessoas, lugares, 
hábitos, factos e 

projetos, ainda que 
com falhas 

pontuais.  

O aluno exprime-se de 
forma muito simples 

sobre si, sobre outras 
pessoas, lugares, 
hábitos, factos e 

projetos, de forma 
proficiente. 

O aluno é capaz de se 
apoiar num texto 
memorizado, contendo 
um repertório limitado 
de palavras, 
expressões isoladas e 
frases curtas. 

O aluno é incapaz de 

memorizar um texto de 

suporte. 

OU 

O aluno recusa exprimir-se. 

O aluno é capaz de se 

apoiar num texto 
memorizado, mas com 

falhas sistemáticas que 
dificultam a 
compreensão do que 

quer dizer. 

O aluno é capaz de 
se apoiar num texto 

memorizado, com 
falhas que não 

impedem a 
compreensão. 

O aluno é capaz de 
se apoiar num texto 

memorizado, ainda 
que com falhas 
pontuais.  

O aluno é capaz de se 

apoiar num texto 
memorizado, de forma 

proficiente. 

O aluno é capaz de 
pronunciar geralmente 
de forma 
compreensível. 

O aluno é incapaz de 
pronunciar de forma 

compreensível. 

O aluno é capaz de 

pronunciar de forma 
compreensível, mas com 

falhas sistemáticas que 

O aluno é capaz de 

pronunciar de forma 
compreensível, com 

falhas que não 

O aluno é capaz de 

pronunciar de forma 
compreensível, 

ainda que com 
falhas pontuais. 

O aluno é capaz de 
pronunciar de forma 

compreensível. 
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OU 

O aluno recusa exprimir-se. 

dificultam a 
compreensão. 

impedem a 
compreensão. 

Do
m

ín
io

 e
st

ra
té

gi
co

13
 

O aluno tem em conta 
os aspetos para 
verbais e não verbais. 

O aluno não tem em conta os aspetos para verbais 

nem os aspetos não verbais. 

OU 

O aluno tem em conta apenas um número muito 

reduzido de aspetos para verbais ou não verbais. 

O aluno tem em 

conta alguns 

aspetos para 

verbais ou não 

verbais, ainda que 

de forma pouco 

eficaz. 

O aluno tem em 

conta a maioria 

dos aspetos para 

verbais ou não 

verbais. 

O aluno tem em conta 

de forma eficaz os 

aspetos para verbais 

ou não verbais  

O aluno mobiliza 
conhecimentos 
anteriores (lexicais, 
temáticos, culturais).  

O aluno não mobiliza conhecimentos anteriores. 

OU 

O aluno mobiliza um número reduzido de conhecimentos 

anteriores, com falhas. 

O aluno mobiliza 
alguns 

conhecimentos 
anteriores, ainda que 

de forma pouco 
eficaz. 

O aluno mobiliza, 
ainda que com 

falhas pontuais, os 
conhecimentos 

anteriores. 

O aluno mobiliza, de 

forma eficaz, os 
conhecimentos 

anteriores. 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 
pe

ss
oa

l e
 a

ut
on

om
ia

 O aluno implementa 
estratégias 
discursivas, tendo em 
conta os seus pontos 
fortes e fracos 

O aluno não adota 

qualquer estratégia 
discursiva. 

O aluno adota algumas 

estratégias discursivas, mas 
que são pouco eficazes. 

O aluno adota 
algumas estratégias 

discursivas, mas 
estas nem sempre 

são eficazes. 

O aluno adota 
estratégias 
discursivas que são 

eficazes. 

O aluno adota 

estratégias discursivas 
de forma proficiente. 

 
13 Neste âmbito, é possível observar as áreas de competência de Mediação, Informação e Comunicação, de Raciocínio e Resolução de Problemas, bem como de Pensamento Crítico e 
Criativo. 
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O aluno reconhece os 
seus pontos fortes e 
fracos e é capaz de 
expressar as suas 
necessidades, 
procurando apoio 
quando necessário. 

O aluno não solicita apoio 
mesmo quando 

interpelado pelo professor 
sobre as suas 

dificuldades. 

O aluno só solicita apoio 
quando interpelado pelo 
professor sobre as suas 

dificuldades. 

O aluno só solicita 
apoio pontualmente, 
apesar de revelar 

dificuldades. 

O aluno solicita 

apoio, ainda que 
nem sempre 
reconheça as 

dificuldades 
evidenciadas. 

O aluno solicita apoio 
para ir além da 

interpretação global, 
para consolidar 
conhecimentos ou para 

esclarecer aspetos 
culturais ou linguísticos 

específicos. 

Re
la

ci
on

am
en

to
 in

te
rp

es
so

al
 

O aluno respeita as 
normas inerentes à 
atividade  

O aluno perturba o 

desenrolar da atividade 
impedindo o normal 

desenvolvimento da 
atividade e impedindo ou 
prejudicando o 

desempenho dos colegas.  

O aluno perturba 

pontualmente o desenrolar 
da atividade. 

O aluno respeita as 
normas da atividade. 

O aluno respeita as 

normas da 
atividade, 

assumindo, 
pontualmente, um 

papel pró-ativo na 
execução da 

mesma. 

O aluno respeita as 
normas da atividade, 

assumindo um papel 
pró-ativo na execução 

da mesma. 

O aluno debate e 
negoceia para chegar a 
um consenso.14 

O aluno não se envolve na 

atividade. 

O aluno envolve-se na 

atividade, mas não 

apresenta propostas  

OU 

O aluno envolve-se na 
atividade, mas não respeita 

as perspetivas dos outros. 

O aluno envolve-se 

na atividade e 
colabora com os 

colegas para atingir 
os objetivos. 

Nível intermédio 

O aluno envolve-se na 

atividade e colabora 
com os colegas para 

atingir os objetivos, 
valorizando a 

diversidade de 
perspetivas, revelando 
capacidade de 

negociação, mantendo 

 
14 Apenas no caso em que a atividade é desenvolvida em trabalho de pares ou grupo. 
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OU 

O aluno envolve-se na 

atividade, mas não 
consegue resolver os 

problemas relacionais de 
forma pacífica. 

uma relação positiva 
com os colegas 

centrada na cooperação 
e na interajuda além de 
contribuir para a 

resolução de problemas 
relacionais quando 

estes surgem. 
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4.2.1.2. 8.º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A2.1 e A 2.2. do Q.E.C.R.L.) 
 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Instrumentos a privilegiar 
 

o O aluno deve ser capaz de se exprimir, de forma simples, em 

monólogos curtos preparados previamente; 

o O aluno deve ser capaz de descrever o meio envolvente e 

situações do quotidiano; 

o O aluno deve ser capaz de contar experiências pessoais e 

acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados e 

exprime opiniões, gostos e preferências; 

o O aluno deve ser capaz de usar um repertório limitado de 

expressões e de frases, mobilizando estruturas gramaticais 

elementares; 

o O aluno deve ser capaz de pronunciar de forma suficientemente 

clara para ser entendido. 

 

• Produção  

• Produção orientada 

• Simulações 
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Níveis de desempenho 
Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1  2  3  4  5  

Do
m

ín
io

 c
om

un
ic

at
iv

o:
 P

ro
du

çã
o 

or
al

 

O aluno é capaz de se 

exprimir, de forma 

simples, em 

monólogos curtos 

preparados 

previamente. 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno exprime-se, de 

forma simples, em 
monólogos curtos 

preparados 
previamente, mas com 
falhas sistemáticas que 

dificultam a 
compreensão do que 

quer dizer. 

O aluno exprime-se, 
de forma simples, em 

monólogos curtos 
preparados 

previamente, com 
falhas que não 

impedem a 
compreensão. 

O aluno exprime-se, de 

forma simples, em 
monólogos curtos 

preparados 
previamente, ainda que 

com falhas pontuais.  

O aluno exprime-se, de 

forma simples, em 
monólogos curtos 

preparados 
previamente, de forma 

proficiente. 

O aluno é capaz de 

descrever o meio 

envolvente e situações 

do quotidiano. 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno descreve o 

meio envolvente e 
situações do 
quotidiano, mas com 

falhas sistemáticas que 
dificultam a 

compreensão do que 
quer dizer. 

O aluno descreve o 
meio envolvente e 

situações do 
quotidiano, com 

falhas que não 
impedem a 

compreensão. 

O aluno descreve o 

meio envolvente e 
situações do 

quotidiano, ainda que 
com falhas pontuais.  

O aluno descreve o 
meio envolvente e 

situações do quotidiano, 
de forma proficiente. 

O aluno é capaz de 

contar experiências 

pessoais e 

acontecimentos reais 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno conta 
experiências pessoais 

e acontecimentos reais 
ou imaginários, 

O aluno conta 
experiências pessoais 

e acontecimentos 
reais ou imaginários, 

O aluno conta 
experiências pessoais e 

acontecimentos reais 
ou imaginários, 

O aluno conta 
experiências pessoais e 

acontecimentos reais 
ou imaginários, 
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ou imaginários, 

presentes ou 

passados e exprime 

opiniões, gostos e 

preferências. 

presentes ou passados 
e exprime opiniões, 

gostos e preferências, 
mas com falhas 
sistemáticas que 

dificultam a 
compreensão do que 

quer dizer. 

presentes ou 
passados e exprime 

opiniões, gostos e 
preferências, com 
falhas que não 

impedem a 
compreensão. 

presentes ou passados 
e exprime opiniões, 

gostos e preferências, 
ainda que com falhas 
pontuais.  

 

presentes ou passados 
e exprime opiniões, 

gostos e preferências, 
de forma proficiente. 

O aluno é capaz de 

usar um repertório 

limitado de expressões 

e de frases, 

mobilizando estruturas 

gramaticais 

elementares. 

O aluno é incapaz de 

memorizar um texto de 

suporte. 

OU 

O aluno recusa exprimir-
se. 

O aluno é capaz de se 
apoiar num texto 

memorizado, mas com 
falhas sistemáticas que 

dificultam a 
compreensão do que 

quer dizer. 

O aluno é capaz de se 
apoiar num texto 

memorizado, com 
falhas que não 

impedem a 
compreensão. 

O aluno é capaz de se 

apoiar num texto 
memorizado, ainda que 

com falhas pontuais.  

O aluno é capaz de se 

apoiar num texto 
memorizado, de forma 

proficiente. 

O aluno é capaz de 

pronunciar de forma 

suficientemente clara 

para ser entendido. 

O aluno é incapaz de 
pronunciar de forma 

compreensível. 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno é capaz de 
pronunciar de forma 
compreensível, mas 

com falhas 
sistemáticas que 

dificultam a 
compreensão. 

O aluno é capaz de 

pronunciar de forma 
compreensível, com 

falhas que não 
impedem a 

compreensão. 

O aluno é capaz de 
pronunciar de forma 

compreensível, ainda 
que com falhas 

pontuais. 

O aluno é capaz de 

pronunciar, de forma 
clara. 
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Do
m

ín
io

 e
st

ra
té

gi
co

15
 

O aluno tem em conta 

os aspetos para 

verbais e não verbais. 

O aluno não tem em conta os aspetos para verbais 

nem os aspetos não verbais. 

OU 

O aluno tem em conta apenas um número muito 
reduzido de aspetos para verbais ou não verbais. 

O aluno tem em conta 
alguns aspetos para 

verbais ou não 
verbais, ainda que de 

forma pouco eficaz. 

O aluno tem em conta a 
maioria dos aspetos 

para verbais ou não 
verbais. 

O aluno tem em conta 
de forma eficaz os 

aspetos para verbais ou 
não verbais  

O aluno mobiliza 

conhecimentos 

anteriores (lexicais, 

temáticos, culturais).  

O aluno não mobiliza conhecimentos anteriores. 

OU 

O aluno mobiliza um número reduzido de 

conhecimentos anteriores, com falhas. 

O aluno mobiliza 
alguns 

conhecimentos 
anteriores, ainda que 

de forma pouco 
eficaz. 

O aluno mobiliza, ainda 

que com falhas 
pontuais, os 

conhecimentos 
anteriores. 

O aluno mobiliza, de 

forma eficaz, os 
conhecimentos 

anteriores. 

De
se

nv
ol

vi
m

en
to

 p
es

so
al

 e
 a

ut
on

om
ia

 

O aluno implementa 

estratégias 

discursivas, tendo em 

conta os seus pontos 

fortes e fracos. 

O aluno não adota 
qualquer estratégia 

discursiva. 

O aluno adota algumas 

estratégias discursivas, 
mas que são pouco 

eficazes. 

O aluno adota 
algumas estratégias 
discursivas, mas 

estas nem sempre 
são eficazes. 

O aluno adota 
estratégias discursivas 

que são eficazes. 

O aluno adota 
estratégias discursivas 

de forma proficiente. 

O aluno reconhece os 

seus pontos fortes e 

fracos e é capaz de 

expressar as suas 

necessidades, 

procurando apoio 

quando necessário. 

O aluno não solicita 

apoio mesmo quando 
interpelado pelo 

professor sobre as suas 
dificuldades. 

O aluno só solicita apoio 

quando interpelado pelo 
professor sobre as suas 

dificuldades. 

O aluno só solicita 

apoio pontualmente, 
apesar de revelar 

dificuldades. 

O aluno solicita apoio, 

ainda que nem sempre 
reconheça as 

dificuldades 
evidenciadas. 

O aluno solicita apoio 
para ir além da 

interpretação global, 
para consolidar 

conhecimentos ou para 
esclarecer aspetos 

 
15 Neste âmbito, é possível observar as áreas de competência de Mediação, Informação e Comunicação, de Raciocínio e Resolução de Problemas, bem como de Pensamento Crítico e 
Criativo. 
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culturais ou linguísticos 
específicos. 

Re
la

ci
on

am
en

to
 in

te
rp

es
so

al
 

O aluno respeita as 

normas inerentes à 

atividade  

O aluno perturba o 

desenrolar da atividade 
impedindo o normal 

desenvolvimento da 
atividade e impedindo ou 

prejudicando o 
desempenho dos 

colegas.  

O aluno perturba 

pontualmente o 
desenrolar da atividade. 

O aluno respeita as 
normas da atividade. 

O aluno respeita as 
normas da atividade, 

assumindo, 
pontualmente, um 

papel pró-ativo na 
execução da mesma. 

O aluno respeita as 
normas da atividade, 

assumindo um papel 
pró-ativo na execução 

da mesma. 

O aluno debate e 

negoceia para chegar a 

um consenso.16 

O aluno não se envolve 

na atividade. 

O aluno envolve-se na 

atividade, mas não 

apresenta propostas  

OU 

O aluno envolve-se na 
atividade, mas não 

respeita as perspetivas 

dos outros. 

OU 

O aluno envolve-se na 
atividade, mas não 

consegue resolver os 

O aluno envolve-se 
na atividade e 

colabora com os 
colegas para atingir 

os objetivos. 

Nível intermédio 

O aluno envolve-se na 
atividade e colabora 

com os colegas para 
atingir os objetivos, 

valorizando a 
diversidade de 
perspetivas, revelando 

capacidade de 
negociação, mantendo 

uma relação positiva 
com os colegas 

centrada na cooperação 
e na interajuda além de 

contribuir para a 
resolução de problemas 

 
16 Apenas no caso em que a atividade é desenvolvida em trabalho de pares ou grupo. 
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problemas relacionais de 
forma pacífica. 

relacionais quando 
estes surgem. 
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4.2.2. Escrita 
 

Objetivos das atividades de 
produção escrita (pode ser 
apenas um por atividade ou 

serem combinados vários na 
mesma atividade) 

Tipos de produção 

o Informar; 

o Descrever; 

o Caracterizar; 

o Expressar gostos, sentimentos e 

emoções. 

 

o Formulários e questionários; 

o Cartazes; 
o Produção escrita geral (o aluno produz expressões e frases 

simples ligadas por conectores); 

o Escrita criativa (o aluno escreve expressões e frases simples 

e/ou interligadas acerca de si próprio ou outrem, sobre a sua 

família, as suas condições de vida, a sua formação, o seu 

quotidiano; escreve biografias simples ou imaginárias; escreve 

descrições curtas e elementares de acontecimentos, 

atividades passadas e experiências pessoais). 

 

 

4.2.2.1. 7.º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A1.2 do Q.E.C.R.L.) 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Instrumentos a privilegiar 
 

o O aluno deve ser capaz de escrever textos simples e curtos (40-50 

palavras); 

o O aluno deve ser capaz de apresentar-se / apresentar um terceiro; 

o O aluno deve ser capaz de descrever outras pessoas, hábitos, 

gostos, preferências, lugares e acontecimentos; 

o O aluno deve ser capaz de utilizar expressões e frases muito 

simples com estruturas gramaticais elementares. 

 

• Itens de construção 

(resposta restrita) 

• Produção  

• Produção orientada 

• Questionários de 

resposta aberta curta 

• Itens de transformação 
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Níveis de desempenho 
Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1 2 3 4 5 

Do
m

ín
io

 c
om

un
ic

at
iv

o:
 P

ro
du

çã
o 

es
cr

ita
 

O aluno deve ser 
capaz de escrever 
textos simples e 
curtos (40-50 
palavras). 

O aluno escreve apenas 

frases soltas e/ou sem 
nexo e não cumpre os 

limites de extensão. 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno escreve textos 

simples e curtos, mas com 
falhas sistemáticas que 

dificultam a compreensão do 
que quer dizer, mas cumpre 

os limites de extensão. 

OU 

O aluno escreve textos 

simples e curtos, com falhas, 
e não cumpre os limites de 

extensão. 

O aluno escreve 
textos simples e 

curtos, com falhas 
que não impedem a 

compreensão, mas 
cumpre os limites de 
extensão. 

O aluno escreve 
textos simples e 

curtos, ainda que 
com falhas 

pontuais, mas 
cumpre os limites 
de extensão. 

O aluno escreve textos 

simples e curtos, de 
forma proficiente, e 

cumpre os limites de 
extensão. 

O aluno deve ser 
capaz de apresentar-
se / apresentar um 
terceiro. 

O aluno é capaz de se 

apresentar, com falhas 
sistemáticas que 

impedem a 
compreensão do que 

quer dizer, mas é 
incapaz de apresentar 

um terceiro. 

O aluno é capaz de se 
apresentar, com falhas 

sistemáticas que dificultam a 
compreensão do que quer 

dizer, mas é incapaz de 
apresentar um terceiro. 

OU 

O aluno é capaz de 
se apresentar e a um 

terceiro, com falhas 
que não impedem a 
compreensão. 

O aluno é capaz de 
se apresentar e a 

um terceiro, ainda 
que com falhas 
pontuais.  

O aluno é capaz de se 

apresentar e a um 
terceiro, de forma 

proficiente. 
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OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno é capaz de se 
apresentar e a um terceiro, 

com falhas sistemáticas que 
dificultam muito a 
compreensão do que quer 

dizer. 

O aluno deve ser 
capaz de descrever 
outras pessoas, 
hábitos, gostos, 
preferências, lugares 
e acontecimentos. 

O aluno é incapaz de 

descrever outras 
pessoas, hábitos, 

gostos, preferências, 
lugares e 

acontecimentos. 

OU 

O aluno é capaz de 

descrever outras 
pessoas, com falhas 

sistemáticas que 
dificultam muito a 

compreensão do que 
quer dizer, mas é 

incapaz de descrever 
hábitos, gostos, 

preferências, lugares 

nem acontecimentos. 

O aluno é capaz de descrever 
outras pessoas, hábitos, 

gostos, preferências, lugares 
e acontecimentos, com falhas 

sistemáticas que dificultam 
muito a compreensão do que 

quer dizer. 

O aluno é capaz de 
descrever outras 
pessoas, hábitos, 

gostos, preferências, 
lugares e 

acontecimentos, com 
falhas que não 

impedem a 
compreensão. 

O aluno é capaz de 
descrever outras 
pessoas, hábitos, 

gostos, 
preferências, 

lugares e 
acontecimentos, 

ainda que com 
falhas pontuais. 

O aluno é capaz de 
descrever outras 

pessoas, hábitos, 
gostos, preferências, 

lugares e 
acontecimentos, de 

forma proficiente. 
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OU 

O aluno é capaz de 

descrever de descrever 
hábitos, gostos, 

preferências, com falhas 
sistemáticas que 

impedem a 
compreensão do que 

quer dizer, mas é 
incapaz de descrever 

pessoas, lugares nem 

acontecimentos. 

 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno deve ser 
capaz de utilizar 
expressões e frases 
muito simples com 
estruturas 
gramaticais 
elementares. 

O aluno é incapaz de 
utilizar expressões e 

frases muito simples 
com estruturas 

gramaticais 

elementares. 

O aluno é capaz de utilizar 

expressões e frases muito 
simples com estruturas 

gramaticais elementares, 
mas com falhas sistemáticas 

que dificultam a 
compreensão. 

O aluno é capaz de 

utilizar expressões e 
frases muito simples 

com estruturas 
gramaticais 

elementares, com 
falhas que não 

O aluno é capaz de 

utilizar expressões 
e frases muito 

simples com 
estruturas 

gramaticais 
elementares, ainda 

O aluno é capaz de 

utilizar expressões e 
frases muito simples 

com estruturas 
gramaticais 

elementares, de forma 
proficiente. 
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OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

impedem a 
compreensão. 

que com falhas 
pontuais. 

Do
m

ín
io

 e
st

ra
té

gi
co

17
 

O aluno tem em conta 
as especificidades 
das tipologias 
textuais. 

O aluno não respeita as especificidades das tipologias 

textuais. 

OU 

O aluno tem em conta apenas um número muito reduzido 

de especificidades das tipologias textuais. 

O aluno tem em 
conta algumas 

especificidades das 
tipologias textuais, 

ainda que de forma 
pouco eficaz. 

O aluno tem em 
conta a maioria das 

especificidades das 
tipologias textuais 

solicitadas. 

O aluno tem em conta 
de forma eficaz as 

especificidades das 
tipologias textuais 

solicitadas. 

O aluno mobiliza 
conhecimentos 
anteriores (lexicais, 
temáticos, culturais).  

O aluno não mobiliza conhecimentos anteriores. 

OU 

O aluno mobiliza um número reduzido de conhecimentos 

anteriores, com falhas. 

O aluno mobiliza 

alguns 
conhecimentos 

anteriores, ainda que 
de forma pouco 

eficaz. 

O aluno mobiliza, 

ainda que com 
falhas pontuais, os 

conhecimentos 
anteriores. 

O aluno mobiliza, de 
forma eficaz, os 

conhecimentos 
anteriores. 

De
s .

 p
es

so
al

 e
 a

ut
on

om
ia

 

O aluno implementa 
estratégias 
discursivas, tendo em 
conta os seus pontos 
fortes e fracos. 

O aluno não 
adota qualquer 

estratégia 
discursiva. 

O aluno adota algumas estratégias 
discursivas, mas que são pouco 

eficazes. 

 

O aluno adota 

algumas estratégias 
discursivas, mas 

estas nem sempre 
são eficazes. 

O aluno adota 
estratégias 

discursivas que são 
eficazes. 

O aluno adota 
estratégias discursivas 

de forma proficiente. 

 
17 Neste âmbito, é possível observar as áreas de competência de Mediação, Informação e Comunicação, de Raciocínio e Resolução de Problemas, bem como de Pensamento Crítico e 
Criativo. 
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O aluno reconhece os 
seus pontos fortes e 
fracos e é capaz de 
expressar as suas 
necessidades, 
procurando apoio 
quando necessário. 

O aluno não 

solicita apoio 
mesmo quando 

interpelado pelo 
professor sobre 

as suas 
dificuldades. 

O aluno só solicita apoio quando 

interpelado pelo professor sobre as 
suas dificuldades. 

O aluno só solicita 
apoio pontualmente, 
apesar de revelar 

dificuldades. 

O aluno solicita 

apoio, ainda que 
nem sempre 
reconheça as 

dificuldades 
evidenciadas. 

O aluno solicita apoio 
para ir além da 

interpretação global, 
para consolidar 
conhecimentos ou para 

esclarecer aspetos 
culturais ou linguísticos 

específicos. 

Re
la

ci
on

am
en

to
 in

te
rp

es
so

al
 

O aluno respeita as 
normas inerentes à 
atividade  

O aluno perturba 

o desenrolar da 
atividade 

impedindo o 
normal 

desenvolvimento 
da atividade e 

impedindo ou 
prejudicando o 

desempenho dos 
colegas.  

O aluno perturba pontualmente o 
desenrolar da atividade. 

O aluno respeita as 
normas da atividade. 

O aluno respeita as 
normas da 

atividade, 
assumindo, 

pontualmente, um 

papel pró-ativo na 
execução da 

mesma. 

O aluno respeita as 
normas da atividade, 

assumindo um papel 
pró-ativo na execução 

da mesma. 

O aluno debate e 
negoceia para chegar 
a um consenso.18 

O aluno não se 
envolve na 

atividade. 

O aluno envolve-se na atividade, 

mas não apresenta propostas  

OU 

O aluno envolve-se 

na atividade e 
colabora com os 

colegas para atingir 
os objetivos. 

Nível intermédio 

O aluno envolve-se na 
atividade e colabora 

com os colegas para 
atingir os objetivos, 
valorizando a 

diversidade de 

 
18 Apenas no caso em que a atividade é desenvolvida em trabalho de pares ou grupo. 
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O aluno envolve-se na atividade, 
mas não respeita as perspetivas dos 

outros. 

OU 

O aluno envolve-se na atividade, 

mas não consegue resolver os 
problemas relacionais de forma 

pacífica. 

perspetivas, revelando 
capacidade de 

negociação, mantendo 
uma relação positiva 
com os colegas 

centrada na cooperação 
e na interajuda além de 

contribuir para a 
resolução de problemas 

relacionais quando 
estes surgem. 
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4.2.2.2. 8.º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A2.1 do Q.E.C.R.L.) 
 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Instrumentos a privilegiar 
 

o O aluno deve ser capaz de escrever textos simples e curtos (50-70 

palavras); 

o O aluno deve ser capaz de descrever situações do quotidiano; 

o O aluno deve ser capaz de contar experiências pessoais e 

acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados e 

exprimir opiniões, gostos e preferências; 

o O aluno deve ser capaz de respeitar as convenções textuais e 

utilizar vocabulário elementar e frases simples, articulando as 

ideias com conectores básicos de coordenação e subordinação. 

 

• Itens de construção 

(resposta restrita) 

• Produção  

• Produção orientada 

• Questionários de 

resposta aberta curta 

• Itens de transformação 
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Níveis de desempenho 
Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1  2  3  4  5  

Do
m

ín
io

 c
om

un
ic

at
iv

o:
 P

ro
du

çã
o 

es
cr

ita
 

O aluno deve ser 

capaz de escrever 

textos simples e 

curtos (50-70 

palavras). 

O aluno escreve apenas 

frases soltas e/ou sem 
nexo e não cumpre os 

limites de extensão. 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno escreve textos 

simples e curtos, mas com 
falhas sistemáticas que 

dificultam a compreensão do 
que quer dizer, mas cumpre 

os limites de extensão. 

OU 

O aluno escreve textos 

simples e curtos, com falhas, 
e não cumpre os limites de 

extensão. 

O aluno escreve 
textos simples e 

curtos, com falhas 
que não impedem a 

compreensão, mas 
cumpre os limites de 
extensão. 

O aluno escreve 
textos simples e 

curtos, ainda que 
com falhas 

pontuais, mas 
cumpre os limites 
de extensão. 

O aluno escreve textos 

simples e curtos, de 
forma proficiente, e 

cumpre os limites de 
extensão. 

O aluno deve ser 

capaz de descrever 

situações do 

quotidiano. 

O aluno é incapaz de 

descrever situações do 

quotidiano. 

OU 

O aluno é capaz de 
descrever situações do 

quotidiano, com falhas 
sistemáticas que 

O aluno é capaz de descrever 
situações do quotidiano, com 

falhas sistemáticas que 
dificultam a compreensão do 

que quer dizer. 

O aluno é capaz de 

descrever situações 
do quotidiano, com 
falhas que não 

impedem a 
compreensão. 

O aluno é capaz de 
descrever situações 

do quotidiano, ainda 
que com falhas 

pontuais.  

O aluno é capaz de 
descrever situações do 
quotidiano, de forma 

proficiente. 
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impedem a 
compreensão do que 

quer dizer. 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno deve ser 

capaz de contar 

experiências pessoais 

e acontecimentos 

reais ou imaginários, 

presentes ou 

passados e exprimir 

opiniões, gostos e 

preferências. 

O aluno é incapaz de 

contar experiências 
pessoais e 

acontecimentos reais ou 
imaginários, presentes 
ou passados e exprimir 

opiniões, gostos e 

preferências. 

OU 

O aluno é capaz de 
contar apenas 

experiências pessoais e 
acontecimentos reais ou 

imaginários presentes, 
com falhas sistemáticas 

que dificultam muito a 
compreensão do que 

quer dizer, mas é 

O aluno é capaz de contar 

experiências pessoais e 
acontecimentos reais ou 

imaginários, presentes ou 
passados e exprimir opiniões, 
gostos e preferências, com 

falhas sistemáticas que 
dificultam a compreensão do 

que quer dizer. 

OU 

O aluno é capaz de contar 

experiências pessoais e 
acontecimentos reais ou 

imaginários, presentes ou 
passados e exprimir opiniões, 

gostos e preferências., com 
falhas sistemáticas que 

dificultam a compreensão do 

O aluno é capaz de 
contar experiências 

pessoais e 
acontecimentos reais 

ou imaginários, 
presentes ou 

passados e exprimir 
opiniões, gostos e 

preferências, com 
falhas que não 
impedem a 

compreensão. 

O aluno é capaz de 
contar experiências 

pessoais e 
acontecimentos 

reais ou 
imaginários, 

presentes ou 
passados e exprimir 

opiniões, gostos e 
preferências, ainda 
que com falhas 

pontuais. 

O aluno é capaz de 

contar experiências 
pessoais e 
acontecimentos reais 

ou imaginários, 
presentes ou passados 

e exprimir opiniões, 
gostos e preferências, 

de forma proficiente. 
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incapaz de exprimir 
opiniões, gostos e 

preferências. 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

que quer dizer e apenas no 
presente. 

O aluno deve ser 

capaz de respeitar as 

convenções textuais e 

utilizar vocabulário 

elementar e frases 

simples, articulando 

as ideias com 

conectores básicos 

de coordenação e 

subordinação. 

O aluno não respeita 
convenções textuais, 

não utiliza vocabulário 
elementar nem frases 

simples, e é incapaz de 
articular as ideias com 

conectores básicos de 
coordenação e 

subordinação 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno é capaz de respeitar 

convenções textuais e de 
utilizar vocabulário elementar 

e frases simples, com falhas 
sistemáticas, mas é incapaz 
de articular as ideias com 

conectores básicos de 

coordenação e subordinação. 

OU 

O aluno é capaz de respeitar 
convenções textuais e de 

utilizar vocabulário elementar 
e frases simples e articula as 

ideias, mas apenas com 
conectores básicos de 

coordenação e com falhas 
sistemáticas. 

O aluno é capaz de 

respeitar convenções 
textuais e de utilizar 

vocabulário 
elementar bem como 

frases simples e 
articula as ideias com 

conectores básicos 
de coordenação e 

subordinação, com 
falhas que não 
impedem a 

compreensão. 

O aluno é capaz de 
respeitar 

convenções 
textuais e de utilizar 

vocabulário 
elementar bem 
como frases 

simples e articula as 
ideias com 

conectores básicos 
de coordenação e 

subordinação, 
ainda que com 

falhas pontuais. 

O aluno é capaz de 
respeitar convenções 

textuais e de utilizar 
vocabulário elementar 

bem como frases 
simples e articula as 

ideias com conectores 
básicos de 

coordenação e 
subordinação, de forma 
proficiente. 
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Do
m

ín
io

 e
st

ra
té

gi
co

19
 

O aluno tem em conta 

as especificidades 

das tipologias 

textuais. 

O aluno não respeita as especificidades das tipologias 

textuais. 

OU 

O aluno tem em conta apenas um número muito reduzido 
de especificidades das tipologias textuais. 

O aluno tem em 

conta algumas 
especificidades das 

tipologias textuais, 
ainda que de forma 

pouco eficaz. 

O aluno tem em 
conta a maioria das 

especificidades das 
tipologias textuais 

solicitadas. 

O aluno tem em conta 
de forma eficaz as 

especificidades das 
tipologias textuais 

solicitadas. 

O aluno mobiliza 

conhecimentos 

anteriores (lexicais, 

temáticos, culturais).  

O aluno não mobiliza conhecimentos anteriores. 

O aluno mobiliza 
alguns 

conhecimentos 
anteriores, ainda que 

de forma pouco 
eficaz. 

O aluno mobiliza, 

ainda que com 
falhas pontuais, os 

conhecimentos 
anteriores. 

O aluno mobiliza, de 

forma eficaz, os 
conhecimentos 

anteriores. 

De
s.

 p
es

so
al

 e
 a

ut
on

om
ia

 

O aluno implementa 

estratégias 

discursivas, tendo em 

conta os seus pontos 

fortes e fracos. 

O aluno não adota 
qualquer estratégia 

discursiva. 

O aluno adota algumas 
estratégias discursivas, mas 

que são pouco eficazes. 

 

O aluno adota 

algumas estratégias 
discursivas, mas 

estas nem sempre 
são eficazes. 

O aluno adota 

estratégias 
discursivas que são 

eficazes. 

O aluno adota 
estratégias discursivas 

de forma proficiente. 

O aluno reconhece os 

seus pontos fortes e 

fracos e é capaz de 

expressar as suas 

necessidades, 

O aluno não solicita 
apoio mesmo quando 

interpelado pelo 
professor sobre as suas 

dificuldades. 

O aluno só solicita apoio 

quando interpelado pelo 
professor sobre as suas 

dificuldades. 

O aluno só solicita 

apoio pontualmente, 
apesar de revelar 

dificuldades. 

O aluno solicita 

apoio, ainda que 
nem sempre 

reconheça as 

O aluno solicita apoio 
para ir além da 

interpretação global, 
para consolidar 

conhecimentos ou para 

 
19 Neste âmbito, é possível observar as áreas de competência de Mediação, Informação e Comunicação, de Raciocínio e Resolução de Problemas, bem como de Pensamento Crítico e 
Criativo. 
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procurando apoio 

quando necessário. 

dificuldades 
evidenciadas. 

esclarecer aspetos 
culturais ou linguísticos 

específicos. 

Re
la

ci
on

am
en

to
 in

te
rp

es
so

al
 

O aluno respeita as 

normas inerentes à 

atividade  

O aluno perturba o 

desenrolar da atividade 
impedindo o normal 
desenvolvimento da 

atividade e impedindo ou 
prejudicando o 

desempenho dos 
colegas.  

O aluno perturba 
pontualmente o desenrolar da 

atividade. 

O aluno respeita as 

normas da atividade. 

O aluno respeita as 

normas da 
atividade, 

assumindo, 

pontualmente, um 
papel pró-ativo na 

execução da 
mesma. 

O aluno respeita as 

normas da atividade, 
assumindo um papel 

pró-ativo na execução 
da mesma. 

O aluno debate e 

negoceia para chegar 

a um consenso.20 

O aluno não se envolve 
na atividade. 

O aluno envolve-se na 

atividade, mas não apresenta 

propostas  

OU 

O aluno envolve-se na 
atividade, mas não respeita 

as perspetivas dos outros. 

OU 

O aluno envolve-se na 

atividade, mas não consegue 

O aluno envolve-se 

na atividade e 
colabora com os 

colegas para atingir 
os objetivos. 

Nível intermédio 

O aluno envolve-se na 
atividade e colabora 

com os colegas para 
atingir os objetivos, 

valorizando a 
diversidade de 

perspetivas, revelando 
capacidade de 

negociação, mantendo 
uma relação positiva 

com os colegas 
centrada na cooperação 
e na interajuda além de 

contribuir para a 

 
20 Apenas no caso em que a atividade é desenvolvida em trabalho de pares ou grupo. 
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resolver os problemas 
relacionais de forma pacífica. 

resolução de problemas 
relacionais quando 

estes surgem. 
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4.2.2.3. 9.º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A2.2 do Q.E.C.R.L.) 
 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Instrumentos a privilegiar 
 

o O aluno deve ser capaz de escrever textos diversos (70-90 

palavras);  

o O aluno deve ser capaz de descrever situações do quotidiano; 

contar experiências pessoais e acontecimentos reais ou 

imaginários, presentes ou passados e exprimir opiniões, gostos e 

preferências; 

o O aluno deve ser capaz de respeitar as convenções textuais e 

utilizar vocabulário muito frequente e frases curtas, articulando as 

ideias com diferentes conectores de coordenação e subordinação. 

 

• Itens de construção 

(resposta restrita) 

• Itens de construção 

(resposta extensa) 

• Produção  

• Produção orientada 

• Questionários de 

resposta aberta curta 

• Itens de transformação 
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Níveis de desempenho 
Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1 2 3 4 5 

Do
m

ín
io

 c
om

un
ic

at
iv

o:
 P

ro
du

çã
o 

es
cr

ita
 

O aluno deve ser 

capaz de escrever 

textos simples e 

curtos (70-90 

palavras). 

O aluno escreve apenas 

frases soltas e/ou sem 
nexo e não cumpre os 

limites de extensão. 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno escreve textos 

simples e curtos, mas com 
falhas sistemáticas que 

dificultam a compreensão 
do que quer dizer, mas 

cumpre os limites de 
extensão. 

OU 

O aluno escreve textos 
simples e curtos, com 

falhas, e não cumpre os 
limites de extensão. 

O aluno escreve 
textos simples e 

curtos, com falhas 
que não impedem a 

compreensão, mas 
cumpre os limites de 
extensão. 

 

O aluno escreve 
textos simples e 

curtos, ainda que 
com falhas 

pontuais, mas 
cumpre os limites 
de extensão. 

 

O aluno escreve textos 
simples e curtos, de 

forma proficiente, e 
cumpre os limites de 

extensão. 

 

O aluno deve ser 

capaz de descrever 

situações do 

quotidiano. 

O aluno é incapaz de 
descrever situações do 

quotidiano. 

OU 

O aluno é capaz de 

descrever situações do 
quotidiano, com falhas 

O aluno é capaz de 
descrever situações do 

quotidiano, com falhas 
sistemáticas que dificultam 

a compreensão do que quer 
dizer. 

O aluno é capaz de 
descrever situações 

do quotidiano, com 
falhas que não 

impedem a 
compreensão. 

O aluno é capaz de 
descrever situações 
do quotidiano, ainda 

que com falhas 
pontuais.  

O aluno é capaz de 

descrever situações do 
quotidiano, de forma 

proficiente. 
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sistemáticas que 
impedem a compreensão 

do que quer dizer. 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno deve ser 

capaz de contar 

experiências pessoais 

e acontecimentos 

reais ou imaginários, 

presentes ou 

passados e exprimir 

opiniões, gostos e 

preferências. 

O aluno é incapaz de 

contar experiências 
pessoais e 

acontecimentos reais ou 
imaginários, presentes ou 
passados e exprimir 

opiniões, gostos e 

preferências. 

OU 

O aluno é capaz de contar 
apenas experiências 

pessoais e 
acontecimentos reais ou 

imaginários presentes, 
com falhas sistemáticas 

que dificultam muito a 
compreensão do que quer 

dizer, mas é incapaz de 

O aluno é capaz de contar 

experiências pessoais e 
acontecimentos reais ou 

imaginários, presentes ou 
passados e exprimir 
opiniões, gostos e 

preferências, com falhas 
sistemáticas que dificultam 

a compreensão do que quer 

dizer. 

OU 

O aluno é capaz de contar 
experiências pessoais e 

acontecimentos reais ou 
imaginários, presentes ou 

passados e exprimir 
opiniões, gostos e 

preferências., com falhas 

O aluno é capaz de 
contar experiências 

pessoais e 
acontecimentos reais 

ou imaginários, 
presentes ou 

passados e exprimir 
opiniões, gostos e 

preferências, com 
falhas que não 
impedem a 

compreensão. 

O aluno é capaz de 
contar experiências 

pessoais e 
acontecimentos 

reais ou 
imaginários, 

presentes ou 
passados e exprimir 

opiniões, gostos e 
preferências, ainda 
que com falhas 

pontuais. 

O aluno é capaz de 

contar experiências 
pessoais e 
acontecimentos reais 

ou imaginários, 
presentes ou passados 

e exprimir opiniões, 
gostos e preferências, 

de forma proficiente. 
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exprimir opiniões, gostos e 

preferências. 

OU 

O aluno recusa exprimir-
se. 

sistemáticas que dificultam 
a compreensão do que quer 

dizer e apenas no presente. 

O aluno deve ser 

capaz de respeitar as 

convenções textuais e 

utilizar vocabulário 

elementar e frases 

curtas, articulando as 

ideias com diferentes 

conectores de 

coordenação e 

subordinação. 

O aluno não respeita 
convenções textuais, não 

utiliza vocabulário 
elementar nem frases 

curtas e é incapaz de 
articular as ideias com 

diferentes conectores de 
coordenação e 

subordinação 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno é capaz de 
respeitar convenções 

textuais e de utilizar 
vocabulário elementar e 

frases curtas, com falhas 
sistemáticas, mas é incapaz 
de articular as ideias com 

conectores de coordenação 

e subordinação. 

OU 

O aluno é capaz de 
respeitar convenções 

textuais e de utilizar 
vocabulário elementar e 

frases curtas e articula as 
ideias, mas apenas com 

conectores básicos de 
coordenação e com falhas 

sistemáticas. 

O aluno é capaz de 

respeitar convenções 
textuais e de utilizar 

vocabulário 
elementar bem como 

frases curtas e 
articula as ideias com 

diferentes conectores 
de coordenação e 

subordinação, com 
falhas que não 
impedem a 

compreensão. 

O aluno é capaz de 
respeitar 

convenções 
textuais e de utilizar 

vocabulário 
elementar bem 
como frases curtas 

e articula as ideias 
com diferentes 

conectores de 
coordenação e 

subordinação, 
ainda que com 

falhas pontuais. 

O aluno é capaz de 
respeitar convenções 

textuais e de utilizar 
vocabulário elementar 
bem como frases curtas 

e articula as ideias com 
diferentes conectores 

de coordenação e 
subordinação, de forma 

proficiente. 
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Do
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O aluno tem em conta 

as especificidades 

das tipologias 

textuais. 

O aluno não respeita as especificidades das tipologias 

textuais. 

OU 

O aluno tem em conta apenas um número muito reduzido 
de especificidades das tipologias textuais. 

O aluno tem em 

conta algumas 
especificidades das 

tipologias textuais, 
ainda que de forma 

pouco eficaz. 

O aluno tem em 
conta a maioria das 

especificidades das 
tipologias textuais 

solicitadas. 

O aluno tem em conta 
de forma eficaz as 

especificidades das 
tipologias textuais 

solicitadas. 

O aluno mobiliza 

conhecimentos 

anteriores (lexicais, 

temáticos, culturais).  

O aluno não mobiliza conhecimentos anteriores. 

OU 

O aluno mobiliza um número reduzido de conhecimentos 

anteriores com falhas. 

O aluno mobiliza 
alguns 

conhecimentos 
anteriores, ainda que 

de forma pouco 
eficaz. 

O aluno mobiliza, 

ainda que com 
falhas pontuais, os 

conhecimentos 
anteriores. 

O aluno mobiliza, de 

forma eficaz, os 
conhecimentos 

anteriores. 

De
se

nv
ol

vi
m

en
to

 p
es

so
al

 e
 a

ut
on

om
ia

 

O aluno implementa 

estratégias 

discursivas, tendo em 

conta os seus pontos 

fortes e fracos. 

O aluno não adota 
qualquer estratégia 

discursiva. 

O aluno adota algumas 
estratégias discursivas, mas 

que são pouco eficazes. 

O aluno adota 
algumas estratégias 
discursivas, mas 

estas nem sempre 
são eficazes. 

O aluno adota 

estratégias 
discursivas que são 

eficazes. 

O aluno adota 
estratégias discursivas 

de forma proficiente. 

O aluno reconhece os 

seus pontos fortes e 

fracos e é capaz de 

expressar as suas 

necessidades, 

procurando apoio 

quando necessário. 

O aluno não solicita 

apoio mesmo quando 
interpelado pelo 

professor sobre as suas 
dificuldades. 

O aluno só solicita apoio 

quando interpelado pelo 
professor sobre as suas 

dificuldades. 

O aluno só solicita 

apoio pontualmente, 
apesar de revelar 

dificuldades. 

O aluno solicita 
apoio, ainda que 

nem sempre 
reconheça as 

dificuldades 
evidenciadas. 

O aluno solicita apoio 
para ir além da 

interpretação global, 
para consolidar 

conhecimentos ou para 
esclarecer aspetos 

 
21 Neste âmbito, é possível observar as áreas de competência de Mediação, Informação e Comunicação, de Raciocínio e Resolução de Problemas, bem como de Pensamento Crítico e 
Criativo. 
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culturais ou linguísticos 
específicos. 

Re
la

ci
on

am
en

to
 in

te
rp

es
so

al
 

O aluno respeita as 

normas inerentes à 

atividade  

O aluno perturba o 
desenrolar da atividade 

impedindo o normal 
desenvolvimento da 
atividade e impedindo ou 

prejudicando o 
desempenho dos 

colegas.  

O aluno perturba 

pontualmente o desenrolar da 
atividade. 

O aluno respeita as 
normas da atividade. 

O aluno respeita as 
normas da 

atividade, 
assumindo, 

pontualmente, um 

papel pró-ativo na 
execução da 

mesma. 

O aluno respeita as 
normas da atividade, 

assumindo um papel 
pró-ativo na execução 

da mesma. 

O aluno debate e 

negoceia para chegar 

a um consenso.22 

O aluno não se envolve 

na atividade. 

O aluno envolve-se na 

atividade, mas não apresenta 

propostas  

OU 

O aluno envolve-se na 
atividade, mas não respeita 

as perspetivas dos outros. 

OU 

O aluno envolve-se na 

atividade, mas não consegue 
resolver os problemas 

relacionais de forma pacífica. 

O aluno envolve-se 

na atividade e 
colabora com os 

colegas para atingir 
os objetivos. 

Nível intermédio 

O aluno envolve-se na 
atividade e colabora 

com os colegas para 
atingir os objetivos, 

valorizando a 
diversidade de 

perspetivas, revelando 
capacidade de 

negociação, mantendo 
uma relação positiva 

com os colegas 
centrada na cooperação 
e na interajuda além de 

contribuir para a 
resolução de problemas 

 
22 Apenas no caso em que a atividade é desenvolvida em trabalho de pares ou grupo. 
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relacionais quando 
estes surgem. 
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4.3. Interação 

As atividades de interação, tal como previsto no QECR, compreendem as atividades de interação oral 

(isto é, aquelas em que o aluno constrói um discurso conversacional, assumindo, alternadamente, o papel 

de ouvinte e de falante, com um ou mais interlocutores (este discurso pode assumir várias formas: interação 

oral geral, conversação, discussão informal, discussão formal, cooperação para atingir um fim específico, 

transações, troca de informações, entrevistas, etc.) e de interação escrita (ou seja, atividades em que o 

aluno, não podendo optar pela interação oral, por essa ser inapropriada ou impossível, o faz por escrito  . 

Esta interação produz um texto escrito, contextualizado, para um ou mais leitores e pode assumir a forma 

de notas, de correspondência, de formulários, etc. 

Nestas atividades deve prever-se a aquisição das estratégias já enunciadas para a receção e para a 

produção. No entanto, como se trata de um discurso em que há uma construção coletiva do sentido, é 

necessário, também, prever a aquisição de estratégias para as seguintes fases: 

a) Planeamento (selecionar a forma como se vai proceder à execução, identificar lacunas /falhas 

em termos formais ou de conteúdo, avaliar o que se pode inferir/pressupor e que não tem de ser 

explicitado, planear a forma como decorrerão as trocas verbais, etc.); 

b) Execução (tomar a palavra, lidar com o inesperado, cooperar de forma verbal ou não verbal, 

solicitar ajuda, etc.); 

c) Avaliação (do resultado e do processo); 

d) Remediação (pedir esclarecimentos, reformular, esclarecer, etc.). 

4.3.1. Oral 
4.3.1.1. 7. º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A 1.2. do Q.E.C.R.L.) 

 
Conhecimentos, capacidades e atitudes Instrumentos a privilegiar 

o O aluno deve ser capaz de interagir em situações do quotidiano 

previamente preparadas; 

o O aluno deve ser capaz de estabelecer contactos sociais 

(cumprimentos, desculpas e agradecimentos); 

o O aluno deve ser capaz de pedir ou dar informações (dados 

pessoais, hábitos, gostos e preferências lugares, serviços, factos e 

projetos), apoiando-se no discurso do interlocutor; 

o O aluno deve ser capaz de pronunciar, geralmente, de forma 

compreensível um repertório limitado de expressões e de frases 

simples, mobilizando estruturas gramaticais muito elementares. 

• Escalas de classificação 

• Grelhas de observação 

• Itens de produção 

• Itens de produção 

orientada 

• Listas de verificação 

• Portefólio 

• Simulações 
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Níveis de desempenho 
Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1 2 3 4 5 

Do
m

ín
io

 c
om

un
ic

at
iv

o:
 In

te
ra

çã
o 

or
al

 

O aluno deve ser capaz 

de interagir em 
situações do quotidiano 
previamente 

preparadas. 

O aluno é incapaz de 

interagir em situações do 
quotidiano previamente 

preparadas. 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno é capaz de interagir 

em situações do quotidiano 
previamente preparadas, 

mas com falhas 
sistemáticas que dificultam 

a interação. 

O aluno é capaz de 

interagir em 
situações do 

quotidiano 
previamente 
preparadas, com 

falhas que não 
impedem a 

interação. 

O aluno é capaz 
de interagir em 

situações do 
quotidiano 

previamente 
preparadas, 

ainda que com 
falhas pontuais. 

O aluno é capaz de 

interagir em situações do 
quotidiano previamente 
preparadas, de forma 

proficiente. 

O aluno deve ser 

capaz de estabelecer 

contactos sociais 

(cumprimentos, 

desculpas e 

agradecimentos). 

O aluno é incapaz de 

estabelecer contactos 
sociais (cumprimentos, 
desculpas e 

agradecimentos). 

OU 

O aluno é capaz de 

estabelecer apenas um 
tipo de contacto social 

(cumprimentos, desculpas 
ou agradecimentos), mas 

O aluno é capaz de 
estabelecer contactos 

sociais (cumprimentos, 
desculpas e 
agradecimentos), com 

falhas sistemáticas que 
dificultam a compreensão 

do que quer dizer. 

O aluno é capaz de 
estabelecer 

contactos sociais 
(cumprimentos, 

desculpas e 
agradecimentos), 

com falhas que não 
impedem a 

compreensão. 

O aluno é capaz 
de estabelecer 

contactos sociais 
(cumprimentos, 
desculpas e 

agradecimentos), 
ainda que com 

falhas pontuais.  

O aluno é capaz de 

estabelecer contactos 
sociais (cumprimentos, 
desculpas e 

agradecimentos), de forma 
proficiente. 
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com falhas sistemáticas 
que dificultam muito a 

compreensão do que quer 

dizer. 

OU 

O aluno recusa exprimir-
se. 

O aluno deve ser 

capaz de pedir ou dar 

informações (dados 

pessoais, hábitos, 

gostos e preferências 

lugares, serviços, 

factos e projetos), 

apoiando-se no 

discurso do 

interlocutor. 

O aluno é incapaz de 

pedir ou dar informações. 

OU 

O aluno é capaz de pedir 
ou dar um número muito 

reduzido de informações 
com falhas sistemáticas 

que dificultam muito a 
compreensão do que quer 

dizer. 

OU 

O aluno recusa exprimir-
se. 

O aluno é capaz de pedir ou 

dar informações, com falhas 
sistemáticas que dificultam 

a compreensão do que quer 
dizer e a interação. 

O aluno é capaz de 

pedir ou dar 
informações, com 

falhas que não 
impedem a 

interação. 

O aluno é capaz 
de pedir ou dar 

informações, 
ainda que com 

falhas pontuais, e 
apoia-se no 

discurso do 
interlocutor. 

O aluno é capaz de pedir 

ou dar informações e 
apoia-se no discurso do 

interlocutor, de forma 
proficiente. 
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O aluno deve ser 

capaz de pronunciar, 

geralmente, de forma 

compreensível um 

repertório limitado de 

expressões e de 

frases simples, 

mobilizando 

estruturas 

gramaticais muito 

elementares. 

O aluno é incapaz de 
pronunciar, geralmente, 

de forma compreensível e 
de mobilizar estruturas 

gramaticais elementares. 

OU 

O aluno é capaz de 

pronunciar, geralmente, 
de forma compreensível, 
mas com falhas 

sistemáticas, mas não 
mobilizar estruturas 

gramaticais elementares 
ou mobiliza-as, com 

falhas sistemáticas. 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno é capaz de 
pronunciar, geralmente, de 

forma compreensível e de 
mobilizar estruturas 
gramaticais elementares, 

mas com falhas 
sistemáticas que dificultam 

a interação. 

O aluno é capaz de 

pronunciar, 
geralmente, de forma 

compreensível e de 
mobilizar estruturas 
gramaticais 

elementares, com 
falhas que não 

impedem a 
interação. 

O aluno é capaz 

de pronunciar, 
geralmente, de 

forma 
compreensível e 

de mobilizar 
estruturas 

gramaticais 
elementares, 

ainda que com 
falhas pontuais. 

O aluno é capaz de 

pronunciar de forma 
compreensível e de 
mobilizar estruturas 

gramaticais elementares, 
de forma proficiente. 

Do
m

ín
io

 
es

tra
té

gi
co

23
 O aluno tem em conta 

as especificidades da 

situação 

comunicativa. 

O aluno não respeita as especificidades da situação 

comunicativa. 

O aluno tem em 

conta algumas 
especificidades da 

O aluno tem em 

conta a maioria 
das 

especificidades 

O aluno tem em conta de 

forma eficaz as 
especificidades da situação 

comunicativa. 

 
23 Neste âmbito, é possível observar as áreas de competência de Mediação, Informação e Comunicação, de Raciocínio e Resolução de Problemas, bem como de Pensamento Crítico e 
Criativo. 
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OU 

O aluno tem em conta apenas um número muito reduzido 

de especificidades da situação comunicativa. 

situação 
comunicativa. 

da situação 
comunicativa. 

O aluno mobiliza 

conhecimentos 

anteriores (lexicais, 

temáticos, culturais).  

O aluno não mobiliza conhecimentos anteriores. 

OU 

O aluno mobiliza um número reduzido de conhecimentos 

anteriores, com falhas sistemáticas. 

O aluno mobiliza 

alguns 
conhecimentos 

anteriores, ainda que 
de forma pouco 

eficaz. 

O aluno mobiliza, 

ainda que com 
falhas pontuais, 

os 
conhecimentos 

anteriores. 

O aluno mobiliza, de forma 
eficaz, os conhecimentos 

anteriores. 

De
se

nv
ol

vi
m

en
to

 p
es

so
al

 e
 a

ut
on

om
ia

 

O aluno implementa 

estratégias 

discursivas, tendo em 

conta os seus pontos 

fortes e fracos. 

O aluno não 
adota qualquer 

estratégia 
discursiva. 

O aluno adota algumas estratégias 
discursivas, mas que são pouco 

eficazes. 

O aluno adota 

algumas estratégias 
discursivas, mas 

estas nem sempre 
são eficazes. 

O aluno adota 
estratégias 

discursivas que 
são eficazes. 

O aluno adota estratégias 
discursivas de forma 

proficiente. 

O aluno reconhece os 

seus pontos fortes e 

fracos e é capaz de 

expressar as suas 

necessidades, 

procurando apoio 

quando necessário. 

O aluno não 
solicita apoio 

mesmo quando 
interpelado pelo 

professor sobre 
as suas 
dificuldades. 

O aluno só solicita apoio quando 
interpelado pelo professor sobre as 

suas dificuldades. 

O aluno só solicita 
apoio pontualmente, 

apesar de revelar 
dificuldades. 

O aluno solicita 

apoio, ainda que 
nem sempre 

reconheça as 
dificuldades 

evidenciadas. 

O aluno solicita apoio para 
ir além da interpretação 

global, para consolidar 
conhecimentos ou para 

esclarecer aspetos 
culturais ou linguísticos 
específicos. 

Re
la

ci
on

am
en

to
 

in
te

rp
es

so
al

 

O aluno respeita as 

normas inerentes à 

atividade  

O aluno perturba 
o desenrolar da 

atividade 
impedindo o 

normal 

O aluno perturba pontualmente o 

desenrolar da atividade. 

O aluno respeita as 

normas da atividade. 

O aluno respeita 
as normas da 

atividade, 
assumindo, 

pontualmente, 

O aluno respeita as 
normas da atividade, 

assumindo um papel pró-
ativo na execução da 

mesma. 
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desenvolvimento 
da atividade e 

impedindo ou 
prejudicando o 
desempenho dos 

colegas.  

um papel pró-
ativo na 

execução da 
mesma. 

O aluno debate e 

negoceia para chegar 

a um consenso. 

O aluno não se 
envolve na 

atividade. 

O aluno envolve-se na atividade, 

mas não apresenta propostas  

OU 

O aluno envolve-se na atividade, 
mas não respeita as perspetivas dos 

outros. 

OU 

O aluno envolve-se na atividade, 

mas não consegue resolver os 
problemas relacionais de forma 
pacífica. 

O aluno envolve-se 
na atividade e 
colabora com os 

colegas para atingir 
os objetivos. 

Nível intermédio 

O aluno envolve-se na 
atividade e colabora com 

os colegas para atingir os 
objetivos, valorizando a 

diversidade de perspetivas, 
revelando capacidade de 

negociação, mantendo 
uma relação positiva com 

os colegas centrada na 
cooperação e na interajuda 

além de contribuir para a 
resolução de problemas 

relacionais quando estes 
surgem. 
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4.3.1.2. 8.º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A2.1 do Q.E.C.R.L.) 
 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Instrumentos a privilegiar 
 

o O aluno deve ser capaz de interagir em conversas curtas, bem 

estruturadas e ligadas a situações familiares;  

o O aluno deve ser capaz de pedir e dar informações bem como 

trocar opiniões sobre o meio envolvente, situações do quotidiano e 

experiências pessoais, tendo em conta o discurso do interlocutor e 

respeitando os princípios de delicadeza; 

o O aluno deve ser capaz de pronunciar, geralmente, de forma 

compreensível, um repertório limitado de expressões e de frases, 

mobilizando estruturas gramaticais elementares. 

 

• Escalas de classificação 

• Grelhas de observação 

• Itens de produção 

• Itens de produção 

orientada 

• Listas de verificação 

• Portefólio 

• Simulações 
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Níveis de desempenho 
Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1  2  3  4  5  

Do
m

ín
io

 c
om

un
ic

at
iv

o:
 In

te
ra

çã
o 

or
al

 

O aluno deve ser 

capaz de interagir em 

conversas curtas, 

bem estruturadas e 

ligadas a situações 

familiares. 

O aluno é incapaz de 

interagir em conversas 

curtas  

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno é capaz de 

interagir em conversas 

curtas, mas com falhas 

sistemáticas que 

dificultam a interação, 

nomeadamente ao nível 

da estrutura 

O aluno é capaz de 

interagir em conversas 

curtas, estruturadas 

com falhas que não 

impedem a interação. 

O aluno é capaz de 

interagir em 

conversas curtas, 

estruturadas ainda 

que com falhas 

pontuais. 

O aluno é capaz de 

interagir em conversas 

curtas estruturadas, de 

forma proficiente. 

O aluno deve ser 

capaz de estabelecer 

contactos sociais 

(cumprimentos, 

desculpas e 

agradecimentos). 

O aluno é incapaz de 

estabelecer contactos 

sociais (cumprimentos, 

desculpas e 

agradecimentos). 

OU 

O aluno é capaz de 

estabelecer apenas um 

tipo de contacto social 

(cumprimentos, desculpas 

ou agradecimentos), mas 

O aluno é capaz de 

estabelecer contactos 

sociais (cumprimentos, 

desculpas e 

agradecimentos), com 

falhas sistemáticas que 

dificultam a 

compreensão do que 

quer dizer. 

O aluno é capaz de 

estabelecer contactos 

sociais (cumprimentos, 

desculpas e 

agradecimentos), com 

falhas que não impedem 

a compreensão. 

O aluno é capaz de 

estabelecer 

contactos sociais 

(cumprimentos, 

desculpas e 

agradecimentos), 

ainda que com 

falhas pontuais.  

O aluno é capaz de 

estabelecer contactos 

sociais (cumprimentos, 

desculpas e 

agradecimentos), de 

forma proficiente. 
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com falhas sistemáticas 

que dificultam a 

compreensão do que quer 

dizer. 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno deve ser 

capaz de pedir e dar 

informações, tendo 

em conta o discurso 

do interlocutor e 

respeitando os 

princípios de 

delicadeza. 

 

O aluno é incapaz de pedir 

ou dar informações. 

OU 

O aluno é capaz de pedir 

ou dar um número muito 

reduzido de informações 

com falhas sistemáticas 

que dificultam muito a 

compreensão do que quer 

dizer e nem sempre 

respeita os princípios de 

delicadeza 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno é capaz de pedir 

ou dar informações, com 

falhas sistemáticas que 

dificultam a 

compreensão do que 

quer dizer e a interação e 

nem sempre respeita os 

princípios de delicadeza. 

O aluno é capaz de pedir 

ou dar informações, com 

falhas que não impedem 

a interação e respeita os 

princípios de 

delicadeza. 

O aluno é capaz de 

pedir ou dar 

informações, ainda 

que com falhas 

pontuais, e apoia-se 

no discurso do 

interlocutor, 

respeitando os 

princípios de 

delicadeza. 

O aluno é capaz de 

pedir ou dar 

informações e apoia-se 

no discurso do 

interlocutor, de forma 

proficiente, respeitando 

os princípios de 

delicadeza. 
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O aluno deve ser 

capaz de trocar 

opiniões sobre o meio 

envolvente, situações 

do quotidiano e 

experiências 

pessoais, tendo em 

conta o discurso do 

interlocutor e 

respeitando os 

princípios de 

delicadeza. 

O aluno é incapaz de 

trocar opiniões sobre o 

meio envolvente, 

situações do quotidiano e 

experiências pessoais. 

OU 

O aluno é capaz de trocar 

um número muito reduzido 

de opiniões sobre o meio 

envolvente, situações do 

quotidiano ou 

experiências pessoais, 

com falhas sistemáticas 

que dificultam muito a 

compreensão do que quer 

dizer e nem sempre 

respeita os princípios de 

delicadeza 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno é capaz trocar 

opiniões sobre o meio 

envolvente, situações do 

quotidiano ou 

experiências pessoais, 

com falhas sistemáticas 

que dificultam a 

compreensão do que 

quer dizer e a interação e 

nem sempre respeita os 

princípios de delicadeza. 

 

O aluno é capaz trocar 

opiniões sobre o meio 

envolvente, situações 

do quotidiano e 

experiências pessoais, 

com falhas que não 

impedem a interação e 

respeita os princípios de 

delicadeza. 

O aluno é capaz 

trocar opiniões 

sobre o meio 

envolvente, 

situações do 

quotidiano e 

experiências 

pessoais, ainda que 

com falhas 

pontuais, e apoia-se 

no discurso do 

interlocutor, 

respeitando os 

princípios de 

delicadeza. 

O aluno é capaz trocar 

opiniões sobre o meio 

envolvente, situações 

do quotidiano e 

experiências pessoais e 

apoia-se no discurso do 

interlocutor, de forma 

proficiente, respeitando 

os princípios de 

delicadeza. 

O aluno deve ser 

capaz de pronunciar, 

geralmente, de forma 

O aluno é incapaz de 

pronunciar, geralmente, 

de forma compreensível e 

O aluno é capaz de 

pronunciar, geralmente, 

de forma compreensível 

O aluno é capaz de 

pronunciar, geralmente, 

de forma compreensível 

O aluno é capaz de 

pronunciar, 

geralmente, de 

O aluno é capaz de 

pronunciar, geralmente, 

de forma compreensível 
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compreensível um 

repertório limitado de 

expressões e de 

frases simples, 

mobilizando 

estruturas 

gramaticais muito 

elementares. 

de mobilizar estruturas 

gramaticais elementares. 

OU 

O aluno é capaz de 

pronunciar, geralmente, 

de forma compreensível, 

mas com falhas 

sistemáticas, mas não 

mobilizar estruturas 

gramaticais elementares 

ou mobiliza-as, com falhas 

sistemáticas. 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

e de mobilizar estruturas 

gramaticais elementares, 

mas com falhas 

sistemáticas que 

dificultam a interação. 

e de mobilizar estruturas 

gramaticais 

elementares, com falhas 

que não impedem a 

interação. 

forma 

compreensível e de 

mobilizar estruturas 

gramaticais 

elementares, ainda 

que com falhas 

pontuais. 

e de mobilizar 

estruturas gramaticais 

elementares, de forma 

proficiente. 

Do
m

ín
io

 e
st

ra
té

gi
co

24
 

O aluno tem em conta 

as especificidades da 

situação 

comunicativa. 

O aluno não respeita as especificidades da situação 

comunicativa. 

OU 

O aluno tem em conta apenas um número muito 

reduzido de especificidades da situação comunicativa. 

O aluno tem em conta 

algumas especificidades 

da situação 

comunicativa. 

, ainda que de forma 

pouco eficaz. 

O aluno tem em 

conta a maioria das 

especificidades da 

situação 

comunicativa. 

O aluno tem em conta, 

de forma eficaz, as 

especificidades da 

situação comunicativa. 

 
24 Neste âmbito, é possível observar as áreas de competência de Mediação, Informação e Comunicação, de Raciocínio e Resolução de Problemas, bem como de Pensamento Crítico e 
Criativo. 
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O aluno mobiliza 

conhecimentos 

anteriores (lexicais, 

temáticos, culturais).  

O aluno não mobiliza conhecimentos anteriores. 

OU 

O aluno mobiliza um número reduzido conhecimentos 

anteriores, com falhas sistemáticas. 

O aluno mobiliza alguns 

conhecimentos 

anteriores, ainda que de 

forma pouco eficaz. 

O aluno mobiliza, 

ainda que com 

falhas pontuais, os 

conhecimentos 

anteriores. 

O aluno mobiliza, de 

forma eficaz, os 

conhecimentos 

anteriores. 

De
se

nv
ol

vi
m

en
to

 p
es

so
al

 e
 a

ut
on

om
ia

 

O aluno implementa 

estratégias 

discursivas, tendo em 

conta os seus pontos 

fortes e fracos. 

O aluno não 

adota qualquer 

estratégia 

discursiva. 

O aluno adota algumas 

estratégias discursivas, mas que 

são pouco eficazes. 

 

O aluno adota algumas 

estratégias discursivas, 

mas estas nem sempre 

são eficazes. 

O aluno adota 

estratégias 

discursivas que são 

eficazes. 

O aluno adota 

estratégias discursivas 

de forma proficiente. 

O aluno reconhece os 

seus pontos fortes e 

fracos e é capaz de 

expressar as suas 

necessidades, 

procurando apoio 

quando necessário. 

O aluno não 

solicita apoio 

mesmo quando 

interpelado pelo 

professor sobre 

as suas 

dificuldades. 

O aluno só solicita apoio quando 

interpelado pelo professor sobre 

as suas dificuldades. 

O aluno só solicita apoio 

pontualmente, apesar 

de revelar dificuldades. 

O aluno solicita 

apoio, ainda que 

nem sempre 

reconheça as 

dificuldades 

evidenciadas. 

O aluno solicita apoio 

para ir além da 

interpretação global, 

para consolidar 

conhecimentos ou para 

esclarecer aspetos 

culturais ou linguísticos 

específicos. 

Re
la

ci
on

am
en

to
 

in
te

rp
es

so
al

 

O aluno respeita as 

normas inerentes à 

atividade  

O aluno perturba 

o desenrolar da 

atividade 

impedindo o 

normal 

desenvolvimento 

da atividade e 

O aluno perturba, pontualmente, 

o desenrolar da atividade. 

O aluno respeita as 

normas da atividade. 

O aluno respeita as 

normas da 

atividade, 

assumindo, 

pontualmente, um 

papel pró-ativo na 

O aluno respeita as 

normas da atividade, 

assumindo um papel 

pró-ativo na execução 

da mesma. 
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impedindo ou 

prejudicando o 

desempenho dos 

colegas.  

execução da 

mesma. 

O aluno debate e 

negoceia para chegar 

a um consenso. 

O aluno não se 

envolve na 

atividade. 

O aluno envolve-se na atividade, 

mas não apresenta propostas  

OU 

O aluno envolve-se na atividade, 

mas não respeita as perspetivas 

dos outros. 

OU 

O aluno envolve-se na atividade, 

mas não consegue resolver os 

problemas relacionais de forma 

pacífica. 

O aluno envolve-se na 

atividade e colabora 

com os colegas para 

atingir os objetivos. 

Nível intermédio 

O aluno envolve-se na 

atividade e colabora 

com os colegas para 

atingir os objetivos, 

valorizando a 

diversidade de 

perspetivas, revelando 

capacidade de 

negociação, mantendo 

uma relação positiva 

com os colegas 

centrada na cooperação 

e na interajuda além de 

contribuir para a 

resolução de problemas 

relacionais quando 

estes surgem. 
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4.3.1.3. 9.º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A2.2 do Q.E.C.R.L.) 
 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Instrumentos a privilegiar 
 

o  O aluno deve ser capaz de interagir em conversas curtas bem 

estruturadas e ligadas a situações familiares; 

o O aluno deve ser capaz de trocar ideias, informações e opiniões 

sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, interesses 

próprios e temas da atualidade, tendo em conta o discurso do 

interlocutor e respeitando os princípios de delicadeza; 

o O aluno deve ser capaz de usar vocabulário muito frequente e 

frases simples mobilizando as estruturas gramaticais adequadas; 

o O aluno deve ser capaz de pronunciar de forma suficientemente 

clara para ser entendido. 

 

• Escalas de classificação 

• Grelhas de observação 

• Itens de produção 

• Itens de produção 

orientada 

• Listas de verificação 

• Portefólio 

• Simulações 
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Níveis de desempenho 
Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1  2  3  4  5  

Do
m

ín
io
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om

un
ic

at
iv

o:
 In

te
ra

çã
o 

or
al

 

O aluno deve ser 

capaz de interagir em 

conversas curtas bem 

estruturadas e ligadas 

a situações familiares. 

O aluno é incapaz de 

interagir em conversas 

curtas  

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno é capaz de interagir 

em conversas curtas, mas 

com falhas sistemáticas que 

dificultam a interação, 

nomeadamente ao nível da 

estrutura 

O aluno é capaz de 

interagir em 

conversas curtas, 

estruturadas com 

falhas que não 

impedem a interação. 

O aluno é capaz de 

interagir em 

conversas curtas, 

estruturadas ainda 

que com falhas 

pontuais. 

 

O aluno é capaz de 

interagir em conversas 

curtas estruturadas, de 

forma proficiente. 

O aluno deve ser 

capaz de estabelecer 

contactos sociais 

(cumprimentos, 

desculpas e 

agradecimentos). 

O aluno é incapaz de 

estabelecer contactos 

sociais (cumprimentos, 

desculpas e 

agradecimentos). 

OU 

O aluno é capaz de 

estabelecer apenas um 

tipo de contacto social 

(cumprimentos, desculpas 

ou agradecimentos), mas 

O aluno é capaz de 

estabelecer contactos 

sociais (cumprimentos, 

desculpas e 

agradecimentos), com 

falhas sistemáticas que 

dificultam a compreensão 

do que quer dizer. 

O aluno é capaz de 

estabelecer 

contactos sociais 

(cumprimentos, 

desculpas e 

agradecimentos), 

com falhas que não 

impedem a 

compreensão. 

O aluno é capaz de 

estabelecer 

contactos sociais 

(cumprimentos, 

desculpas e 

agradecimentos), 

ainda que com 

falhas pontuais.  

O aluno é capaz de 

estabelecer contactos 

sociais (cumprimentos, 

desculpas e 

agradecimentos), de 

forma proficiente. 
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com falhas sistemáticas 

que dificultam a 

compreensão do que quer 

dizer. 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno deve ser 

capaz de trocar ideias, 

informações e 

opiniões sobre 

situações do 

quotidiano e 

experiências 

pessoais, interesses 

próprios e temas da 

atualidade, tendo em 

conta o discurso do 

interlocutor e 

respeitando os 

princípios de 

delicadeza. 

O aluno é incapaz de 

trocar ideias, informações 

e opiniões sobre situações 

do quotidiano e 

experiências pessoais, 

interesses próprios e 

temas da atualidade. 

OU 

O aluno é capaz de trocar 

um número muito reduzido 

de ideias, informações e 

opiniões sobre situações 

do quotidiano e 

experiências pessoais, 

interesses próprios e 

temas da atualidade, com 

falhas sistemáticas que 

O aluno é capaz trocar 

ideias, informações e 

opiniões sobre situações do 

quotidiano e experiências 

pessoais, interesses 

próprios e temas da 

atualidade, mas com falhas 

sistemáticas que dificultam 

a compreensão do que quer 

dizer, e a interação e nem 

sempre respeita os 

princípios de delicadeza. 

O aluno é capaz de 

trocar ideias, 

informações e 

opiniões sobre 

situações do 

quotidiano e 

experiências 

pessoais, interesses 

próprios e temas da 

atualidade, com 

falhas que não 

impedem a interação, 

e respeita os 

princípios de 

delicadeza. 

O aluno é capaz de 

trocar ideias, 

informações e 

opiniões sobre 

situações do 

quotidiano e 

experiências 

pessoais, 

interesses próprios 

e temas da 

atualidade, ainda 

que com falhas 

pontuais, e apoia-se 

no discurso do 

interlocutor, 

respeitando os 

princípios de 

delicadeza. 

O aluno é capaz de 

trocar ideias, 

informações e opiniões 

sobre situações do 

quotidiano e 

experiências pessoais, 

interesses próprios e 

temas da atualidade e 

apoia-se no discurso do 

interlocutor, de forma 

proficiente, respeitando 

os princípios de 

delicadeza. 
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dificultam muito a 

compreensão do que quer 

dizer, e nem sempre 

respeita os princípios de 

delicadeza 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno deve ser 

capaz de usar 

vocabulário muito 

frequente e frases 

simples mobilizando 

as estruturas 

gramaticais 

adequadas. 

O aluno é incapaz de usar 

vocabulário muito 

frequente e frases simples 

bem como de mobilizar as 

estruturas gramaticais 

adequadas 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno é capaz de usar um 

número reduzido de 

elementos de vocabulário 

muito frequente ou frases 

simples, mas com falhas 

sistemáticas que dificultam 

a compreensão do que quer 

dizer. 

OU 

O aluno é capaz de 

mobilizar um número 

reduzido de estruturas 

gramaticais adequadas 

O aluno é capaz de 

usar vocabulário 

muito frequente e 

frases simples, 

mobilizando as 

estruturas 

gramaticais 

adequadas, com 

falhas que não 

impedem a interação. 

O aluno é capaz de 

usar vocabulário 

muito frequente e 

frases simples, 

mobilizando as 

estruturas 

gramaticais 

adequadas, ainda 

que com falhas 

pontuais, 

O aluno é capaz de usar 

vocabulário muito 

frequente e frases 

simples, mobilizando as 

estruturas gramaticais 

adequadas, de forma 

proficiente. 

O aluno deve ser 

capaz de pronunciar 

de forma 

O aluno é incapaz de 

pronunciar, geralmente, 

de forma compreensível e 

O aluno é capaz de 

pronunciar, geralmente, de 

forma compreensível e de 

O aluno é capaz de 

pronunciar, 

geralmente, de forma 

O aluno é capaz de 

pronunciar, 

geralmente, de 

O aluno é capaz de 

pronunciar de forma 

compreensível e de 
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suficientemente clara 

para ser entendido. 

de mobilizar estruturas 

gramaticais elementares. 

OU 

O aluno é capaz de 

pronunciar, geralmente, 

de forma compreensível, 

mas com falhas 

sistemáticas, mas não 

mobilizar estruturas 

gramaticais elementares 

ou mobiliza-as, com falhas 

sistemáticas. 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

mobilizar estruturas 

gramaticais elementares, 

mas com falhas 

sistemáticas que dificultam 

a interação. 

compreensível e de 

mobilizar estruturas 

gramaticais 

elementares, com 

falhas que não 

impedem a interação. 

forma 

compreensível e de 

mobilizar estruturas 

gramaticais 

elementares, ainda 

que com falhas 

pontuais. 

mobilizar estruturas 

gramaticais 

elementares, de forma 

proficiente. 

Do
m

ín
io

 e
st

ra
té

gi
co

25
 

O aluno tem em conta 

as especificidades da 

situação 

comunicativa. 

O aluno não respeita as especificidades da situação 

comunicativa. 

OU 

O aluno tem em conta apenas um número muito reduzido 

de especificidades da situação comunicativa. 

O aluno tem em 

conta algumas 

especificidades da 

situação 

comunicativa. 

O aluno tem em 

conta a maioria das 

especificidades da 

situação 

comunicativa. 

O aluno tem em conta 

de forma eficaz as 

especificidades da 

situação comunicativa. 

 
25 Neste âmbito, é possível observar as áreas de competência de Mediação, Informação e Comunicação, de Raciocínio e Resolução de Problemas, bem como de Pensamento Crítico e 
Criativo. 
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O aluno mobiliza 

conhecimentos 

anteriores (lexicais, 

temáticos, culturais).  

O aluno não mobiliza conhecimentos anteriores. 

OU 

O aluno mobiliza um número reduzido de conhecimentos 

anteriores. 

O aluno mobiliza 

alguns 

conhecimentos 

anteriores, ainda que 

de forma pouco 

eficaz. 

O aluno mobiliza, 

ainda que com 

falhas pontuais, os 

conhecimentos 

anteriores. 

O aluno mobiliza, de 

forma eficaz, os 

conhecimentos 

anteriores. 

De
se

nv
ol

vi
m

en
to

 p
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 a
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O aluno implementa 

estratégias 

discursivas, tendo em 

conta os seus pontos 

fortes e fracos. 

O aluno não adota 

qualquer estratégia 

discursiva. 

O aluno adota algumas 

estratégias discursivas, mas 

que são pouco eficazes. 

O aluno adota 

algumas estratégias 

discursivas, mas 

estas nem sempre 

são eficazes. 

O aluno adota 

estratégias 

discursivas que são 

eficazes. 

O aluno adota 

estratégias discursivas 

de forma proficiente. 

O aluno reconhece os 

seus pontos fortes e 

fracos e é capaz de 

expressar as suas 

necessidades, 

procurando apoio 

quando necessário. 

O aluno não solicita 

apoio mesmo quando 

interpelado pelo 

professor sobre as suas 

dificuldades. 

O aluno só solicita apoio 

quando interpelado pelo 

professor sobre as suas 

dificuldades. 

O aluno só solicita 

apoio pontualmente, 

apesar de revelar 

dificuldades. 

O aluno solicita 

apoio, ainda que 

nem sempre 

reconheça as 

dificuldades 

evidenciadas. 

O aluno solicita apoio 

para ir além da 

interpretação global, 

para consolidar 

conhecimentos ou para 

esclarecer aspetos 

culturais ou linguísticos 

específicos. 

Re
la

ci
on

am
en

to
 in

te
rp

es
so

al
 

O aluno respeita as 

normas inerentes à 

atividade  

O aluno perturba o 

desenrolar da atividade 

impedindo o normal 

desenvolvimento da 

atividade e impedindo ou 

prejudicando o 

desempenho dos 

colegas.  

O aluno perturba 

pontualmente o desenrolar da 

atividade. 

O aluno respeita as 

normas da atividade. 

O aluno respeita as 

normas da 

atividade, 

assumindo, 

pontualmente, um 

papel pró-ativo na 

execução da 

mesma. 

O aluno respeita as 

normas da atividade, 

assumindo um papel 

pró-ativo na execução 

da mesma. 
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O aluno debate e 

negoceia para chegar 

a um consenso. 

O aluno não se envolve 

na atividade. 

O aluno envolve-se na 

atividade, mas não apresenta 

propostas  

OU 

O aluno envolve-se na 

atividade, mas não respeita 

as perspetivas dos outros. 

OU 

O aluno envolve-se na 

atividade, mas não consegue 

resolver os problemas 

relacionais de forma pacífica. 

O aluno envolve-se 

na atividade e 

colabora com os 

colegas para atingir 

os objetivos. 

Nível intermédio 

O aluno envolve-se na 

atividade e colabora 

com os colegas para 

atingir os objetivos, 

valorizando a 

diversidade de 

perspetivas, revelando 

capacidade de 

negociação, mantendo 

uma relação positiva 

com os colegas 

centrada na cooperação 

e na interajuda além de 

contribuir para a 

resolução de problemas 

relacionais quando 

estes surgem. 
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4.3.2. Escrita 
 

4.3.2.1. 7. º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A 1.2. do Q.E.C.R.L.) 
 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Instrumentos a privilegiar 
 

o O aluno deve ser capaz de completar formulários com os dados 

adequados; 

o O aluno deve ser capaz de escrever mensagens simples (30-40 

palavras); 

o O aluno deve ser capaz de pedir e dar informações breves; 

o O aluno deve ser capaz de agradecer;  

o O aluno deve ser capaz de desculpar-se 

o O aluno deve ser capaz de felicitar (aniversários / celebrações); 

o O aluno deve ser capaz de aceitar ou recusar convites (respeitando 

as convenções textuais e sociolinguísticas); 

o O aluno deve ser capaz de utilizar expressões e frases muito 

simples com estruturas gramaticais elementares. 

 

• Escalas de classificação 

• Grelhas de observação 

• Itens de produção 

• Itens de produção 

orientada 

• Listas de verificação 

• Portefólio 
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Níveis de desempenho 
Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1 2 3 4 5 

Do
m

ín
io
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om

un
ic

at
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o:
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ra

çã
o 

es
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O aluno deve ser 
capaz de escrever 
textos simples e 
curtos (30-40 
palavras). 

O aluno escreve apenas 

frases soltas e/ou sem 
nexo e não cumpre os 

limites de extensão. 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno escreve textos 

simples e curtos, mas com 
falhas sistemáticas que 

dificultam a compreensão 
do que quer dizer, mas 

cumpre os limites de 
extensão. 

OU 

O aluno escreve textos 
simples e curtos, com 

falhas, e não cumpre os 
limites de extensão. 

O aluno escreve 

textos simples e 
curtos, com falhas 

que não impedem a 
compreensão, e 

cumpre os limites de 
extensão. 

O aluno escreve 

textos simples e 
curtos, ainda que 

com falhas 
pontuais, e cumpre 

os limites de 
extensão. 

O aluno escreve textos 
simples e curtos, de 

forma proficiente, e 
cumpre os limites de 

extensão. 

O aluno deve ser 
capaz de completar 
formulários com os 
dados adequados. 

O aluno é incapaz de 

completar formulários com 
os dados adequados. 

O aluno é capaz de 
completar formulários com 

um número reduzido de 
dados adequados. 

O aluno é capaz de completar formulários com os dados adequados.26 

 
26 Deve definir-se o nível em função do número de dados solicitados. 



Proposta de Manual de Avaliação - 2020-2021 – DISCIPLINA DE FRANCÊS  

CATARINA MENEZES DE AZEVEDO – GRUPO 320 91 

O aluno deve ser 
capaz de pedir e dar 
informações breves. 

O aluno é incapaz de pedir 
ou dar informações 

breves. 

O aluno é capaz de pedir ou 
dar informações breves, 

com falhas sistemáticas. 

OU 

O aluno é capaz de pedir ou 

dar um número reduzido de 
informações breves. 

O aluno é capaz de 
pedir ou dar 

informações breves, 
com falhas que não 

impedem a 
compreensão. 

O aluno é capaz de 
pedir ou dar 

informações 
breves, ainda que 

com falhas 
pontuais. 

O aluno é capaz de 

pedir ou dar 
informações breves, de 

forma proficiente. 

O aluno deve ser 
capaz de agradecer. 

O aluno é incapaz de 
agradecer. 

O aluno é capaz de 

agradecer, com falhas 
sistemáticas. 

O aluno é capaz de 
agradecer, com 

falhas que não 
impedem a 
compreensão. 

O aluno é capaz de 

agradecer, ainda 
que com falhas 

pontuais. 

O aluno é capaz de 
agradecer, de forma 

proficiente qualquer que 
seja a situação 
comunicativa. 

O aluno deve ser 
capaz de se 
desculpar. 

O aluno é incapaz de se 

desculpar. 

O aluno é capaz de se 

desculpar, com falhas 
sistemáticas. 

O aluno é capaz de 
se desculpar, com 

falhas que não 
impedem a 

compreensão. 

O aluno é capaz de 
se desculpar, ainda 

que com falhas 
pontuais. 

O aluno é capaz de se 
desculpar, de forma 

proficiente qualquer que 
seja a situação 

comunicativa. 

O aluno deve ser 
capaz de felicitar 
(aniversários / 
celebrações, etc.). 

O aluno é incapaz de 
felicitar. 

O aluno é capaz de felicitar, 
com falhas sistemáticas. 

O aluno é capaz de 

felicitar, com falhas 
que não impedem a 

compreensão. 

O aluno é capaz de 

felicitar, ainda que 
com falhas 

pontuais. 

O aluno é capaz de se 

felicitar, de forma 
proficiente qualquer que 

seja a situação 
comunicativa. 

O aluno deve ser 
capaz de aceitar ou 
recusar convites 

O aluno é incapaz aceitar 

ou recusar convites. 

O aluno é capaz aceitar ou 

recusar convites, com falhas 
sistemáticas ao nível das 

O aluno é capaz 

aceitar ou recusar 
convites, com falhas 

O aluno é capaz 

aceitar ou recusar 
convites, ainda que 

O aluno é capaz aceitar 

ou recusar convites, 
respeitando as 
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(respeitando as 
convenções textuais e 
sociolinguísticas). 

convenções textuais e 

sociolinguísticas. 

OU 

O aluno é capaz aceitar ou 
recusar um número 

reduzido de convites. 

ao nível das 
convenções textuais 

e sociolinguísticas 
que não impedem a 
compreensão. 

com falhas pontuais 
ao nível das 

convenções 
textuais e 
sociolinguísticas. 

convenções textuais e 
sociolinguísticas, de 

forma proficiente 
qualquer que seja a 
situação comunicativa, 

O aluno deve ser 
capaz de utilizar 
expressões e frases 
muito simples com 
estruturas 
gramaticais 
elementares. 

O aluno é incapaz de 

utilizar expressões e 
frases muito simples com 

estruturas gramaticais 

elementares. 

OU 

O aluno recusa exprimir-
se. 

O aluno é capaz de utilizar 

expressões e frases muito 
simples com estruturas 

gramaticais elementares, 
mas com falhas 

sistemáticas que dificultam 
a compreensão. 

O aluno é capaz de 
utilizar expressões e 

frases muito simples 
com estruturas 

gramaticais 
elementares, com 

falhas que não 
impedem a 
compreensão. 

O aluno é capaz de 
utilizar expressões 

e frases muito 
simples com 

estruturas 
gramaticais 

elementares, ainda 
que com falhas 
pontuais. 

O aluno é capaz de 

utilizar expressões e 
frases muito simples 

com estruturas 
gramaticais 

elementares, de forma 
proficiente. 

Do
m
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O aluno tem em conta 
as especificidades 
das tipologias 
textuais. 

O aluno não respeita as especificidades das tipologias 

textuais. 

OU 

O aluno tem em conta apenas um número muito reduzido 
de especificidades das tipologias textuais. 

O aluno tem em 

conta algumas 
especificidades das 

tipologias textuais, 
ainda que de forma 

pouco eficaz. 

O aluno tem em 
conta a maioria das 

especificidades das 
tipologias textuais 

solicitadas. 

O aluno tem em conta 
de forma eficaz as 

especificidades das 
tipologias textuais 

solicitadas. 

 
27 Neste âmbito, é possível observar as áreas de competência de Mediação, Informação e Comunicação, de Raciocínio e Resolução de Problemas, bem como de Pensamento Crítico e 
Criativo. 
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O aluno mobiliza 
conhecimentos 
anteriores (lexicais, 
temáticos, culturais).  

O aluno não mobiliza conhecimentos anteriores. 

OU 

O aluno mobiliza um número reduzido de conhecimentos 

anteriores, com falhas sistemáticas. 

O aluno mobiliza 
alguns 

conhecimentos 
anteriores, ainda que 
de forma pouco 

eficaz. 

O aluno mobiliza, 

ainda que com 
falhas pontuais, os 

conhecimentos 
anteriores. 

O aluno mobiliza, de 

forma eficaz, os 
conhecimentos 
anteriores. 

De
se
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m
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O aluno implementa 
estratégias 
discursivas, tendo em 
conta os seus pontos 
fortes e fracos. 

O aluno não 

adota qualquer 
estratégia 

discursiva. 

O aluno adota algumas estratégias 
discursivas, mas que são pouco 

eficazes. 

O aluno adota 

algumas estratégias 
discursivas, mas 

estas nem sempre 
são eficazes. 

O aluno adota 

estratégias 
discursivas que são 

eficazes. 

O aluno adota 
estratégias discursivas 

de forma proficiente. 

O aluno reconhece os 
seus pontos fortes e 
fracos e é capaz de 
expressar as suas 
necessidades, 
procurando apoio 
quando necessário. 

O aluno não 
solicita apoio 

mesmo quando 
interpelado pelo 
professor sobre 

as suas 
dificuldades. 

O aluno só solicita apoio quando 
interpelado pelo professor sobre as 
suas dificuldades. 

O aluno só solicita 
apoio pontualmente, 

apesar de revelar 
dificuldades. 

O aluno solicita 

apoio, ainda que 
nem sempre 

reconheça as 
dificuldades 

evidenciadas. 

O aluno solicita apoio 
para ir além da 

interpretação global, 
para consolidar 

conhecimentos ou para 
esclarecer aspetos 

culturais ou linguísticos 
específicos. 

Re
la

ci
on

am
en

to
 

in
te

rp
es

so
al

 

O aluno respeita as 
normas inerentes à 
atividade  

O aluno perturba 

o desenrolar da 

atividade 

impedindo o 

normal 

desenvolvimento 

da atividade e 

O aluno perturba pontualmente o 

desenrolar da atividade. 

O aluno respeita as 

normas da 

atividade. 

O aluno respeita 

as normas da 

atividade, 

assumindo, 

pontualmente, um 

papel pró-ativo na 

O aluno respeita as 

normas da atividade, 

assumindo um papel 

pró-ativo na execução 

da mesma. 
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impedindo ou 

prejudicando o 

desempenho 

dos colegas.  

execução da 

mesma. 

O aluno debate e 
negoceia para chegar 
a um consenso.28 

O aluno não se 
envolve na 

atividade. 

O aluno envolve-se na atividade, 

mas não apresenta propostas  

OU 

O aluno envolve-se na atividade, 

mas não respeita as perspetivas dos 

outros. 

OU 

O aluno envolve-se na atividade, 
mas não consegue resolver os 

problemas relacionais de forma 
pacífica. 

O aluno envolve-se 

na atividade e 
colabora com os 

colegas para atingir 
os objetivos. 

Nível intermédio 

O aluno envolve-se na 

atividade e colabora 
com os colegas para 

atingir os objetivos, 
valorizando a 

diversidade de 
perspetivas, revelando 

capacidade de 
negociação, mantendo 

uma relação positiva 
com os colegas 

centrada na cooperação 
e na interajuda além de 
contribuir para a 

resolução de problemas 
relacionais quando 

estes surgem. 

 
28 Apenas no caso em que a atividade é desenvolvida em trabalho de pares ou grupo. 
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4.3.2.2. 8.º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A2.1 do Q.E.C.R.L.) 

 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Instrumentos a privilegiar 
 

o O aluno deve ser capaz de escrever cartas e mensagens simples e 

curtas (50-60 palavras); 

o O aluno deve ser capaz de pedir e dar informações sobre o meio 

envolvente, situações do quotidiano e experiências pessoais; 

o O aluno deve ser capaz de respeitar as convenções textuais e 

sociolinguísticas das mensagens e cartas, adequando-as ao 

destinatário; 

o O aluno deve ser capaz de utilizar vocabulário elementar e frases 

simples, articulando as ideias com conectores básicos de 

coordenação e subordinação. 

 

• Escalas de classificação 

• Grelhas de observação 

• Itens de produção 

• Itens de produção 

orientada 

• Listas de verificação 

• Portefólio 



Proposta de Manual de Avaliação - 2020-2021 – DISCIPLINA DE FRANCÊS  

CATARINA MENEZES DE AZEVEDO – GRUPO 320 96 

 

Níveis de desempenho 
Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1  2  3  4  5  

Do
m

ín
io

 c
om

un
ic

at
iv

o:
 In

te
ra

çã
o 

es
cr

ita
 

O aluno deve ser 

capaz de escrever 

mensagens simples e 

curtas (50-60 

palavras). 

O aluno escreve apenas 

frases soltas e/ou sem 

nexo e não cumpre os 

limites de extensão. 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno escreve textos 

simples e curtos, mas com 

falhas sistemáticas que 

dificultam a compreensão 

do que quer dizer, mas 

cumpre os limites de 

extensão. 

OU 

O aluno escreve textos 

simples e curtos, com 

falhas, e não cumpre os 

limites de extensão. 

O aluno escreve 

textos simples e 

curtos, com falhas 

que não impedem a 

compreensão, e 

cumpre os limites de 

extensão. 

O aluno escreve 

textos simples e 

curtos, ainda que 

com falhas 

pontuais, e cumpre 

os limites de 

extensão. 

O aluno escreve textos 

simples e curtos, de 

forma proficiente, e 

cumpre os limites de 

extensão. 

O aluno é capaz de 

pedir e dar 

informações sobre o 

meio envolvente, 

situações do 

quotidiano e 

experiências 

pessoais. 

O aluno é incapaz de pedir 

ou dar informações sobre 

o meio envolvente, 

situações do quotidiano ou 

experiências pessoais. 

O aluno é capaz de pedir ou 

dar informações sobre o 

meio envolvente, situações 

do quotidiano ou 

experiências pessoais, com 

falhas sistemáticas. 

OU 

O aluno é capaz de 

pedir ou dar 

informações sobre o 

meio envolvente 

sobre o meio 

envolvente, 

situações do 

quotidiano e 

O aluno é capaz de 

pedir ou dar 

informações sobre 

o meio envolvente 

sobre o meio 

envolvente, 

situações do 

quotidiano e 

O aluno é capaz de 

pedir ou dar 

informações sobre o 

meio envolvente sobre 

o meio envolvente, 

situações do quotidiano 

e experiências 
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O aluno é capaz de pedir ou 

dar um número reduzido de 

informações sobre o meio 

envolvente, situações do 

quotidiano ou experiências 

pessoais. 

experiências 

pessoais, com falhas 

que não impedem a 

compreensão. 

experiências 

pessoais, ainda que 

com falhas 

pontuais. 

pessoais, de forma 

proficiente. 

O aluno é capaz de 

respeitar as 

convenções textuais e 

sociolinguísticas das 

mensagens e cartas, 

adequando-as ao 

destinatário. 

O aluno é incapaz de 

respeitar as convenções 

textuais e 

sociolinguísticas das 

mensagens e cartas tal 

como é incapaz de as 

adequar ao destinatário. 

O aluno é capaz de 

respeitar as convenções 

textuais e sociolinguísticas 

das mensagens e cartas tal 

como é capaz de as 

adequar ao destinatário, 

com falhas sistemáticas. 

O aluno é capaz de 

respeitar as 

convenções textuais 

e sociolinguísticas 

das mensagens e 

cartas tal como é 

capaz de as adequar 

ao destinatário, com 

falhas que não 

impedem a 

compreensão. 

O aluno é capaz de 

respeitar as 

convenções 

textuais e 

sociolinguísticas 

das mensagens e 

cartas tal como é 

capaz de as 

adequar ao 

destinatário, ainda 

que com falhas 

pontuais. 

O aluno é capaz de 

respeitar as 

convenções textuais e 

sociolinguísticas das 

mensagens e cartas tal 

como é capaz de as 

adequar ao destinatário, 

de forma proficiente. 
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O aluno é capaz de 

utilizar vocabulário 

elementar e frases 

simples, articulando 

as ideias com 

conectores básicos 

de coordenação e 

subordinação. 

O aluno é incapaz de 

utilizar vocabulário 

elementar ou frases 

simples, bem como de 

articular as ideias com 

conectores básicos de 

coordenação e 

subordinação. 

O aluno é capaz de utilizar 

vocabulário elementar ou 

frases simples, mas com 

falhas sistemáticas que 

dificultam a compreensão, e 

apenas articula as ideias 

com conectores básicos de 

coordenação. 

OU 

O aluno é capaz de utilizar 

vocabulário elementar ou 

frases simples, bem como 

de articular as ideias com 

um número muito reduzido 

de conectores básicos de 

coordenação e 

subordinação, com falhas 

sistemáticas que dificultam 

a compreensão. 

O aluno é capaz de 

utilizar vocabulário 

elementar e frases 

simples, articulando 

as ideias com 

conectores básicos 

de coordenação e 

subordinação, com 

falhas que não 

impedem a 

compreensão. 

O aluno é capaz de 

utilizar vocabulário 

elementar e frases 

simples, articulando 

as ideias com 

conectores básicos 

de coordenação e 

subordinação, 

ainda que com 

falhas pontuais. 

O aluno é capaz de 

utilizar vocabulário 

elementar e frases 

simples, articulando as 

ideias com conectores 

básicos de 

coordenação e 

subordinação, de forma 

proficiente. 

D
om

ín
io

 
es

tra
té

gi
co

29
 O aluno tem em conta 

as especificidades 

O aluno não respeita as especificidades das tipologias 

textuais. 

O aluno tem em 

conta algumas 

especificidades das 

O aluno tem em 

conta a maioria das 

especificidades das 

O aluno tem em conta 

de forma eficaz as 

especificidades das 

 
29 Neste âmbito, é possível observar as áreas de competência de Mediação, Informação e Comunicação, de Raciocínio e Resolução de Problemas, bem como de Pensamento Crítico e 
Criativo. 
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das tipologias 

textuais. 
OU 

O aluno tem em conta apenas um número muito reduzido 

de especificidades das tipologias textuais. 

tipologias textuais, 

ainda que de forma 

pouco eficaz. 

tipologias textuais 

solicitadas. 

tipologias textuais 

solicitadas. 

O aluno mobiliza 

conhecimentos 

anteriores (lexicais, 

temáticos, culturais).  

O aluno não mobiliza conhecimentos anteriores. 

O aluno mobiliza 

alguns 

conhecimentos 

anteriores, ainda que 

de forma pouco 

eficaz. 

O aluno mobiliza, 

ainda que com 

falhas pontuais, os 

conhecimentos 

anteriores. 

O aluno mobiliza, de 

forma eficaz, os 

conhecimentos 

anteriores. 

De
se

nv
ol

vi
m

en
to

 p
es

so
al

 e
 a

ut
on

om
ia

 

O aluno implementa 

estratégias 

discursivas, tendo em 

conta os seus pontos 

fortes e fracos. 

O aluno não 

adota qualquer 

estratégia 

discursiva. 

O aluno adota algumas estratégias 

discursivas, mas que são pouco 

eficazes. 

 

O aluno adota 

algumas estratégias 

discursivas, mas 

estas nem sempre 

são eficazes. 

O aluno adota 

estratégias 

discursivas que são 

eficazes. 

O aluno adota 

estratégias discursivas 

de forma proficiente. 

O aluno reconhece os 

seus pontos fortes e 

fracos e é capaz de 

expressar as suas 

necessidades, 

procurando apoio 

quando necessário. 

O aluno não 

solicita apoio 

mesmo quando 

interpelado pelo 

professor sobre 

as suas 

dificuldades. 

O aluno só solicita apoio quando 

interpelado pelo professor sobre as 

suas dificuldades. 

O aluno só solicita 

apoio pontualmente, 

apesar de revelar 

dificuldades. 

O aluno solicita 

apoio, ainda que 

nem sempre 

reconheça as 

dificuldades 

evidenciadas. 

O aluno solicita apoio 

para ir além da 

interpretação global, 

para consolidar 

conhecimentos ou para 

esclarecer aspetos 

culturais ou linguísticos 

específicos. 
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Re
la

ci
on

am
en

to
 in

te
rp

es
so

al
 

O aluno respeita as 

normas inerentes à 

atividade  

O aluno perturba 

o desenrolar da 

atividade 

impedindo o 

normal 

desenvolvimento 

da atividade e 

impedindo ou 

prejudicando o 

desempenho dos 

colegas.  

O aluno perturba pontualmente o 

desenrolar da atividade. 

O aluno respeita as 

normas da atividade. 

O aluno respeita as 

normas da 

atividade, 

assumindo, 

pontualmente, um 

papel pró-ativo na 

execução da 

mesma. 

O aluno respeita as 

normas da atividade, 

assumindo um papel 

pró-ativo na execução 

da mesma. 

O aluno debate e 

negoceia para chegar 

a um consenso.30 

O aluno não se 

envolve na 

atividade. 

O aluno envolve-se na atividade, 

mas não apresenta propostas  

OU 

O aluno envolve-se na atividade, 

mas não respeita as perspetivas dos 

outros. 

OU 

O aluno envolve-se na atividade, 

mas não consegue resolver os 

problemas relacionais de forma 

pacífica. 

O aluno envolve-se 

na atividade e 

colabora com os 

colegas para atingir 

os objetivos. 

Nível intermédio 

 

O aluno envolve-se na 

atividade e colabora 

com os colegas para 

atingir os objetivos, 

valorizando a 

diversidade de 

perspetivas, revelando 

capacidade de 

negociação, mantendo 

uma relação positiva 

com os colegas 

centrada na cooperação 

e na interajuda além de 

 
30 Apenas no caso em que a atividade é desenvolvida em trabalho de pares ou grupo. 
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contribuir para a 

resolução de problemas 

relacionais quando 

estes surgem. 
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4.3.2.3. 9.º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A2.2 do Q.E.C.R.L.) 
 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Instrumentos a privilegiar 
 

o O aluno deve ser capaz de escrever mensagens diversas (70-90 

palavras); 

o O aluno deve ser capaz de pedir e dar informações sobre o meio 

envolvente, situações do quotidiano, experiências pessoais, 

acontecimentos reais ou imaginários, preferências e opiniões.; 

o O aluno deve ser capaz de respeitar as convenções textuais e 

sociolinguísticas das mensagens, adequando-as ao destinatário; 

o O aluno deve ser capaz de utilizar vocabulário muito frequente e 

frases curtas, articulando as ideias com diferentes conectores de 

coordenação e subordinação. 

 

• Escalas de classificação 

• Grelhas de observação 

• Itens de produção 

• Itens de produção 

orientada 

• Listas de verificação 

• Portefólio 
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Níveis de desempenho 
Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1  2  3  4  5  

Do
m

ín
io

 c
om

un
ic

at
iv

o:
 In

te
ra

çã
o 

es
cr

ita
 

O aluno deve ser 

capaz de escrever 

mensagens diversas 

(70-90 palavras); 

O aluno escreve apenas 

frases soltas e/ou sem 
nexo e não cumpre os 

limites de extensão. 

OU 

O aluno recusa exprimir-

se. 

O aluno escreve textos 

simples e curtos, mas com 
falhas sistemáticas que 

dificultam a compreensão 
do que quer dizer, mas 

cumpre os limites de 
extensão. 

OU 

O aluno escreve textos 
simples e curtos, com 

falhas, e não cumpre os 
limites de extensão. 

O aluno escreve 

textos simples e 
curtos, com falhas 

que não impedem a 
compreensão, e 

cumpre os limites de 
extensão. 

O aluno escreve 

textos simples e 
curtos, ainda que 

com falhas 
pontuais, e cumpre 

os limites de 
extensão. 

O aluno escreve textos 
simples e curtos, de 

forma proficiente, e 
cumpre os limites de 

extensão. 

O aluno é capaz de 

pedir e dar 

informações sobre o 

meio envolvente, 

situações do 

quotidiano e 

experiências 

pessoais. 

O aluno é incapaz de pedir 
ou dar informações sobre 
o meio envolvente, 

situações do quotidiano ou 
experiências pessoais. 

O aluno é capaz de pedir ou 
dar informações sobre o 

meio envolvente, situações 
do quotidiano ou 

experiências pessoais, com 

falhas sistemáticas. 

OU 

O aluno é capaz de 

pedir ou dar 
informações sobre o 

meio envolvente, 
situações do 

quotidiano e 
experiências 

pessoais, com falhas 

O aluno é capaz de 

pedir ou dar 
informações sobre 

o meio envolvente, 
situações do 

quotidiano e 
experiências 

pessoais, ainda que 

O aluno é capaz de 

pedir ou dar 
informações sobre o 

meio envolvente, 
situações do quotidiano 

e experiências 
pessoais, de forma 

proficiente. 
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O aluno é capaz de pedir ou 
dar um número reduzido de 

informações sobre o meio 
envolvente, situações do 
quotidiano ou experiências 

pessoais. 

que não impedem a 
compreensão. 

com falhas 
pontuais. 

O aluno deve ser 

capaz de pedir e dar 

informações sobre 

acontecimentos reais 

ou imaginários. 

O aluno é incapaz de pedir 
ou dar informações sobre 

acontecimentos reais ou 
imaginários. 

O aluno é capaz de pedir ou 

dar informações sobre 
acontecimentos reais ou 

imaginários, com falhas 

sistemáticas. 

OU 

O aluno é capaz de pedir ou 
dar um número reduzido de 

informações sobre 
acontecimentos reais ou 

imaginários. 

O aluno é capaz de 
pedir ou dar 

informações sobre 
acontecimentos reais 

ou imaginários, com 
falhas que não 

impedem a 
compreensão. 

O aluno é capaz de 
pedir ou dar 

informações sobre 
acontecimentos 

reais ou 
imaginários, ainda 

que com falhas 
pontuais. 

O aluno é capaz de 

pedir ou dar 
informações sobre 

acontecimentos reais 
ou imaginários, de 

forma proficiente. 

O aluno deve ser 

capaz de pedir e dar 

informações sobre 

preferências e 

opiniões. 

O aluno é incapaz de pedir 
ou dar informações sobre 

preferências e opiniões. 

O aluno é capaz de pedir ou 

dar informações sobre 
preferências e opiniões, 

com falhas sistemáticas. 

OU 

O aluno é capaz de pedir ou 

dar um número reduzido de 

O aluno é capaz de 
pedir ou dar 

informações sobre 
preferências e 

opiniões, com falhas 
que não impedem a 
compreensão. 

O aluno é capaz de 
pedir ou dar 

informações sobre 
acontecimentos 

reais ou 
imaginários, ainda 

que com falhas 
pontuais. 

O aluno é capaz de 

pedir ou dar 
informações sobre 

acontecimentos reais 
ou imaginários, de 

forma proficiente. 
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informações sobre 
preferências e opiniões. 

O aluno é capaz de 

respeitar as 

convenções textuais e 

sociolinguísticas das 

mensagens, 

adequando-as ao 

destinatário. 

O aluno é incapaz de 
respeitar as convenções 
textuais e 

sociolinguísticas das 
mensagens tal como é 

incapaz de as adequar ao 
destinatário. 

O aluno é capaz de 
respeitar as convenções 
textuais e sociolinguísticas 

das mensagens tal como é 
capaz de as adequar ao 

destinatário, com falhas 
sistemáticas. 

O aluno é capaz de 
respeitar as 

convenções textuais 
e sociolinguísticas 
das mensagens tal 

como é capaz de as 
adequar ao 

destinatário, com 
falhas que não 

impedem a 
compreensão. 

O aluno é capaz de 
respeitar as 

convenções 
textuais e 
sociolinguísticas 

das mensagens tal 
como é capaz de as 

adequar ao 
destinatário, ainda 

que com falhas 
pontuais. 

O aluno é capaz de 
respeitar as 

convenções textuais e 
sociolinguísticas das 

mensagens tal como é 
capaz de as adequar ao 

destinatário, de forma 
proficiente. 

O aluno é capaz de 

utilizar vocabulário 

muito frequente e 

frases curtas, 

articulando as ideias 

com diferentes 

conectores de 

coordenação e 

subordinação. 

 

O aluno é incapaz de 

utilizar vocabulário muito 
frequente e frases curtas, 
bem como de articular as 

ideias com diferentes 
conectores de 

coordenação e 
subordinação. 

O aluno é capaz de utilizar 
vocabulário muito frequente 

e frases curtas, mas com 
falhas sistemáticas que 

dificultam a compreensão, e 
apenas articula as ideias 

com conectores básicos de 

coordenação. 

OU 

O aluno é capaz de utilizar 
vocabulário elementar ou 

frases simples, bem como 

O aluno é capaz de 

utilizar vocabulário 
muito frequente e 

frases curtas, 
articulando as ideias 
com diferentes 

conectores de 
coordenação e 

subordinação, com 
falhas que não 

impedem a 
compreensão. 

O aluno é capaz de 

utilizar vocabulário 
muito frequente e 

frases curtas, 
articulando as 
ideias com 

diferentes 
conectores de 

coordenação e 
subordinação, 

ainda que com 
falhas pontuais. 

O aluno é capaz de 

utilizar muito frequente 
e frases curtas, 

articulando as ideias 
com diferentes 

conectores de 
coordenação e 

subordinação, de forma 
proficiente. 
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de articular as ideias com 
um número muito reduzido 

de conectores básicos de 
coordenação e 
subordinação, com falhas 

sistemáticas que dificultam 
a compreensão. 

Do
m

ín
io

 e
st

ra
té

gi
co

31
 

O aluno tem em conta 

as especificidades 

das tipologias 

discursivas. 

O aluno não respeita as especificidades das tipologias 

discursivas. 

OU 

O aluno tem em conta apenas um número muito reduzido 

de especificidades das tipologias discursivas. 

O aluno tem em 
conta algumas 

especificidades das 
tipologias 

discursivas, ainda 
que de forma pouco 

eficaz. 

O aluno tem em 
conta a maioria das 

especificidades das 
tipologias 

discursivas 
solicitadas. 

O aluno tem em conta 

de forma eficaz as 
especificidades das 

tipologias discursivas 
solicitadas. 

O aluno mobiliza 

conhecimentos 

anteriores (lexicais, 

temáticos, culturais).  

O aluno não mobiliza conhecimentos anteriores. 

O aluno mobiliza 

alguns 
conhecimentos 

anteriores, ainda que 
de forma pouco 

eficaz. 

O aluno mobiliza, 
ainda que com 

falhas pontuais, os 
conhecimentos 

anteriores. 

O aluno mobiliza, de 
forma eficaz, os 

conhecimentos 
anteriores. 

De
se

nv
ol

vi
m

en
to

 
pe

ss
oa

l e
 

au
to

no
m

ia
 

O aluno implementa 

estratégias 

discursivas, tendo em 

conta os seus pontos 

fortes e fracos. 

O aluno não 
adota qualquer 

estratégia 
discursiva. 

O aluno adota algumas estratégias 
discursivas, mas que são pouco 

eficazes. 

 

O aluno adota 

algumas estratégias 
discursivas, mas 

O aluno adota 
estratégias 

discursivas que são 
eficazes. 

O aluno adota 
estratégias discursivas 

de forma proficiente. 

 
31 Neste âmbito, é possível observar as áreas de competência de Mediação, Informação e Comunicação, de Raciocínio e Resolução de Problemas, bem como de Pensamento Crítico e 
Criativo. 
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estas nem sempre 
são eficazes. 

O aluno reconhece os 

seus pontos fortes e 

fracos e é capaz de 

expressar as suas 

necessidades, 

procurando apoio 

quando necessário. 

O aluno não 

solicita apoio 
mesmo quando 

interpelado pelo 
professor sobre 

as suas 
dificuldades. 

O aluno só solicita apoio quando 

interpelado pelo professor sobre as 
suas dificuldades. 

O aluno só solicita 
apoio pontualmente, 
apesar de revelar 

dificuldades. 

O aluno solicita 

apoio, ainda que 
nem sempre 
reconheça as 

dificuldades 
evidenciadas. 

O aluno solicita apoio 
para ir além da 

interpretação global, 
para consolidar 
conhecimentos ou para 

esclarecer aspetos 
culturais ou linguísticos 

específicos. 

Re
la

ci
on

am
en

to
 in

te
rp

es
so

al
 O aluno respeita as 

normas inerentes à 

atividade  

O aluno perturba 

o desenrolar da 
atividade 

impedindo o 
normal 

desenvolvimento 
da atividade e 

impedindo ou 
prejudicando o 

desempenho dos 
colegas.  

O aluno perturba pontualmente o 
desenrolar da atividade. 

O aluno respeita as 
normas da atividade. 

O aluno respeita as 
normas da 

atividade, 
assumindo, 
pontualmente, um 

papel pró-ativo na 
execução da 

mesma. 

O aluno respeita as 
normas da atividade, 

assumindo um papel 
pró-ativo na execução 

da mesma. 

O aluno debate e 

negoceia para chegar 

a um consenso.32 

O aluno não se 
envolve na 

atividade. 

O aluno envolve-se na atividade, 

mas não apresenta propostas  

OU 

O aluno envolve-se 
na atividade e 

colabora com os 

Nível intermédio 

O aluno envolve-se na 
atividade e colabora 

com os colegas para 
atingir os objetivos, 

 
32 Apenas no caso em que a atividade é desenvolvida em trabalho de pares ou grupo. 
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O aluno envolve-se na atividade, 
mas não respeita as perspetivas dos 

outros. 

OU 

O aluno envolve-se na atividade, 

mas não consegue resolver os 
problemas relacionais de forma 

pacífica. 

colegas para atingir 
os objetivos. 

valorizando a 
diversidade de 

perspetivas, revelando 
capacidade de 
negociação, mantendo 

uma relação positiva 
com os colegas 

centrada na cooperação 
e na interajuda além de 

contribuir para a 
resolução de problemas 

relacionais quando 
estes surgem. 
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V. Domínios: competências transversais 
 
5.1. Competência intercultural 

 
5.1.1. 7. º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A 1.2. do Q.E.C.R.L.) 
 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Instrumentos a privilegiar 

O aluno deve ser capaz de reconhecer elementos constitutivos da sua 

própria cultura Intercultural e da(s) cultura(s) da língua francesa no seu 

meio envolvente e nas práticas de comunicação da vida quotidiana. 

 

• Escalas de classificação 

• Grelhas de observação 

• Listas de verificação 

• Portefólio 
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Níveis de desempenho 
Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1 2 3 4 5 

D
om

ín
io

: i
nt

er
cu

ltu
ra

l  

 

O aluno deve ser 
capaz de reconhecer 
elementos 
constitutivos da sua 
própria cultura 
Intercultural e da 
cultura da língua 
francesa no seu meio 
envolvente e nas 
práticas de 
comunicação da vida 
quotidiana. 

O aluno é incapaz de 

reconhecer os elementos 
constitutivos da cultura 
francesa e de os distinguir 

dos elementos da sua 
própria cultura. 

O aluno é capaz de 

reconhecer os elementos 
constitutivos da cultura 

francesa e de os distinguir 
dos elementos da sua 

própria cultura, mas com 
falhas sistemáticas. 

O aluno é capaz de 

reconhecer os 
elementos 

constitutivos da 
cultura francesa e de 

os distinguir dos 
elementos da sua 

própria cultura, com 
falhas que não 

impedem a 
compreensão. 

O aluno é capaz de 

reconhecer os 
elementos 

constitutivos da 
cultura francesa e 
de os distinguir dos 

elementos da sua 
própria cultura, 

ainda que com 
falhas pontuais. 

O aluno é capaz de 
reconhecer os 

elementos constitutivos 
da cultura francesa e de 
os distinguir dos 

elementos da sua 
própria cultura, de 

forma proficiente. 
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5.1.2. 8.º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A2.1 do Q.E.C.R.L.) 
 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Instrumentos a privilegiar 

 

O aluno deve ser capaz de observar e identificar a diversidade na sua 

cultura de origem, assim como na(s) cultura(s) da língua francesa em 

referências, hábitos, atitudes e comportamentos inseridos em 

situações da vida quotidiana. 

 

 

• Escalas de classificação 

• Grelhas de observação 

• Listas de verificação 

• Portefólio 
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Níveis de desempenho 
Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1  2  3  4  5  

D
om

ín
io

: i
nt

er
cu

ltu
ra

l 

O aluno deve ser 
capaz de observar e 
identificar a 
diversidade na sua 
cultura de origem, 
assim como na(s) 
cultura(s) da língua 
francesa em 
referências, hábitos, 
atitudes e 
comportamentos 
inseridos em 
situações da vida 
quotidiana. 

O aluno é incapaz de 
identificar a diversidade na 

sua cultura de origem, 
assim como na(s) 

cultura(s) da língua 

francesa. 

OU 

O aluno é capaz de 
identificar um número 

muito reduzido de aspetos 
relativos à diversidade na 

sua cultura de origem, 
assim como na(s) 
cultura(s) da língua 

francesa, mas com falhas 
sistemáticas. 

 

O aluno é capaz de 
identificar a diversidade na 

sua cultura de origem, 
assim como na(s) cultura(s) 

da língua francesa, mas 

com falhas sistemáticas. 

OU 

O aluno é capaz de 
identificar a diversidade na 

sua cultura de origem, 
assim como na(s) cultura(s) 
da língua francesa, mas 

apenas em relação a um 
dos aspetos (referências, 

hábitos, atitudes ou 
comportamentos). 

O aluno é capaz de 

identificar a 
diversidade na sua 

cultura de origem, 
assim como na(s) 

cultura(s) da língua 
francesa em 
referências, hábitos, 

atitudes e 
comportamentos, 

com falhas que não 
impedem a 

compreensão. 

O aluno é capaz de 
identificar a 

diversidade na sua 
cultura de origem, 

assim como na(s) 
cultura(s) da língua 

francesa em 
referências, 

hábitos, atitudes e 
comportamentos, 

ainda que com 
falhas pontuais. 

O aluno é capaz de 

identificar a diversidade 
na sua cultura de 

origem, assim como 
na(s) cultura(s) da 

língua francesa em 
referências, hábitos, 

atitudes e 
comportamentos, de 

forma proficiente. 
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5.1.3. 9.º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A2.2 do Q.E.C.R.L.) 
 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Instrumentos a privilegiar 

 

O aluno deve ser capaz de estabelecer relações entre as culturas da 

língua materna e da língua francesa, enriquecendo a sua visão do 

mundo e a interpretação das diferenças e das semelhanças. 

 

 

• Escalas de classificação 

• Grelhas de observação 

• Listas de verificação 

• Portefólio 
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Níveis de desempenho 
Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1  2  3  4  5  

D
om

ín
io

: i
nt

er
cu

ltu
ra

l  

O aluno deve ser 
capaz de estabelecer 
relações entre as 
culturas da língua 
materna e da língua 
francesa, 
enriquecendo a sua 
visão do mundo e a 
interpretação das 
diferenças e das 
semelhanças. 

O aluno é incapaz de 

estabelecer relações entre 
as culturas da língua 

materna e da língua 

francesa  

OU 

O aluno é capaz de 
estabelecer um número 

muito reduzido de 
relações entre as culturas 

da língua materna e da 
língua francesa, mas com 

falhas sistemáticas. 

O aluno é capaz de 
estabelecer relações entre 

as culturas da língua 
materna e da língua 

francesa, mas com falhas 
sistemáticas. 

 

O aluno é capaz de 
estabelecer relações 

entre as culturas da 
língua materna e da 

língua francesa, com 
falhas. 

O aluno é capaz de 

estabelecer 
relações entre as 

culturas da língua 
materna e da língua 

francesa e de 
interpretar as 
diferenças e as 

semelhanças, ainda 
que com falhas 

pontuais. 

O aluno é capaz de 
estabelecer relações 

entre as culturas da 
língua materna e da 

língua francesa e de 
interpretar as diferenças 

e as semelhanças, de 
forma proficiente, 

evidenciado uma visão 
do mundo plural. 



Proposta de Manual de Avaliação - 2020-2021 – DISCIPLINA DE FRANCÊS  

CATARINA MENEZES DE AZEVEDO – GRUPO 320 115 

 

5.2. Competência estratégica 
 

5.2.1. 7. º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A 1.2. do Q.E.C.R.L.) 
 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Instrumentos a privilegiar 
 

o O aluno deve ser capaz de demonstrar uma atitude positiva e 

confiante na aprendizagem da língua estrangeira; 

o O aluno deve ser capaz de valorizar o uso da língua estrangeira 

como instrumento de comunicação dentro da aula, nomeadamente 

para solicitar esclarecimentos, ajuda e colaborar com colegas na 

realização de tarefas e na resolução de problemas. 

 

• Escalas de classificação 

• Grelhas de observação 

• Listas de verificação 

• Portefólio 
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Níveis de desempenho 
Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1 2 3 4 5 

D
om

ín
io

: e
st

ra
té

gi
co

 

O aluno deve ser 
capaz de demonstrar 
uma atitude positiva e 
confiante na 
aprendizagem da 
língua estrangeira. 

O aluno tem uma atitude 

negativa perante a 
aprendizagem da língua 
estrangeira e não tem 

confiança na sua 
capacidade de a aprender. 

O aluno tem, pontualmente, 

uma atitude positiva perante 
a aprendizagem da língua 
estrangeira e não tem 

confiança na sua 
capacidade de a aprender. 

O aluno tem uma 

atitude positiva 
perante a 

aprendizagem da 
língua estrangeira, 
ainda que, 

pontualmente, não 
tenha confiança na 

sua capacidade de a 
aprender. 

O aluno tem uma 
atitude positiva 

perante a 
aprendizagem da 
língua estrangeira e 

confiança na sua 
capacidade de a 

aprender. 

O aluno tem uma 

atitude positiva e pró-
ativa perante a 

aprendizagem da língua 
estrangeira e confiança 

não só na sua 
capacidade de a 

aprender, mas também 
na sua capacidade de 

melhorar o seu 
desempenho. 

O aluno deve ser 
capaz de valorizar o 
uso da língua 
estrangeira como 
instrumento de 
comunicação dentro 
da sala de aula, 
nomeadamente para 
solicitar 
esclarecimentos e/ou 
ajuda. 

O aluno não utiliza a 
língua estrangeira como 

instrumento de 
comunicação dentro da 

sala de aula. 

O aluno utiliza a língua 

estrangeira como 
instrumento de 

comunicação dentro da sala 
de aula, mas com falhas 

sistemáticas. 

O aluno utiliza a 

língua estrangeira 
como instrumento de 

comunicação dentro 
da sala de aula, mas 

com falhas. 

O aluno utiliza e 
valoriza a língua 

estrangeira como 
instrumento de 

comunicação 
dentro da sala de 

aula, ainda que com 
falhas pontuais. 

O aluno utiliza, de forma 
pró-ativa, a língua 
estrangeira como 

instrumento de 
comunicação dentro da 

sala de aula, de forma 
proficiente, e valoriza-a. 
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O aluno deve ser 
capaz de valorizar o 
uso da língua 
estrangeira como 
instrumento para 
colaborar com 
colegas na realização 
de tarefas e na 
resolução de 
problemas. 

O aluno não utiliza a 

língua estrangeira como 
instrumento para 

colaborar com colegas na 
realização de tarefas ou 

na resolução de 
problemas 

O aluno utiliza a língua 

estrangeira como 
instrumento para colaborar 

com colegas na realização 
de tarefas ou na resolução 

de problemas, mas com 
falhas sistemáticas. 

O aluno utiliza a 
língua estrangeira 

como instrumento 
para colaborar com 

colegas na 
realização de tarefas 

ou na resolução de 
problemas, mas com 

falhas. 

O aluno utiliza e 
valoriza a língua 

estrangeira como 
instrumento para 
colaborar com 

colegas na 
realização de 

tarefas ou na 
resolução de 

problemas, ainda 
que com falhas 

pontuais. 

O aluno utiliza, de forma 
pró-ativa, a língua 

estrangeira como 
instrumento para 

colaborar com colegas 
na realização de tarefas 

ou na resolução de 
problemas, de forma 

proficiente, e valoriza-a. 
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5.2.2. 8.º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A2.1 do Q.E.C.R.L.) 
 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Instrumentos a privilegiar 
 

o O aluno deve ser capaz de reconhecer a importância de 

estratégias no processo de aprendizagem da língua estrangeira 

(motivação, contacto com a língua, planificação do trabalho, 

pesquisa de informação, assimilação de conhecimentos) e 

identificar as mais frequentes e eficazes para realizar tarefas 

individualmente ou em grupo; 

 

o O aluno deve ser capaz de utilizar diferentes estratégias e 

suportes técnicos nas fases de planificação, de realização de 

tarefas comunicativas de compreensão, interação oral e 

produção escrita, avaliando a sua eficiência. 

 

• Escalas de classificação 

• Grelhas de observação 

• Listas de verificação 

• Portefólio 
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Níveis de desempenho 
Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1  2  3  4  5  

D
om

ín
io

: e
st

ra
té

gi
co

 

O aluno deve ser 
capaz de reconhecer a 
importância de 
estratégias no 
processo de 
aprendizagem da 
língua estrangeira 
(motivação, contacto 
com a língua, 
planificação do 
trabalho, pesquisa de 
informação, 
assimilação de 
conhecimentos) e 
identificar as mais 
frequentes e eficazes 
para realizar tarefas 
individualmente ou 
em grupo. 

O aluno não reconhece a 
importância de estratégias 

no processo de 
aprendizagem da língua 

estrangeira nem identifica 
as que são frequentes ou 

eficazes para realizar 
tarefas individualmente ou 

em grupo. 

O aluno tem dificuldade em 

reconhecer a importância de 
estratégias no processo de 

aprendizagem da língua 
estrangeira e em identificar 

as que são frequentes ou 
eficazes para realizar 

tarefas individualmente ou 

em grupo. 

OU 

O aluno reconhece apenas 
a importância de um número 

reduzido de estratégias no 
processo de aprendizagem 

da língua estrangeira e tem 
dificuldade em identificar as 
que são frequentes ou 

eficazes para realizar 
tarefas individualmente ou 

em grupo. 

O aluno reconhece a 

importância de 
estratégias no 

processo de 
aprendizagem da 

língua estrangeira, 
ainda que, 
pontualmente, não 

consiga identificar as 
que são frequentes 

ou eficazes para 
realizar tarefas 

individualmente ou 

em grupo. 

. 

O aluno reconhece 
a importância de 

estratégias no 
processo de 

aprendizagem da 
língua estrangeira e 

consegue identificar 
as que são 

frequentes ou 
eficazes para 

realizar tarefas 
individualmente ou 

em grupo 

 

O aluno reconhece a 

importância de 
estratégias no processo 

de aprendizagem da 
língua estrangeira e 

consegue identificar, de 
forma proficiente, as 

que são frequentes ou 
eficazes para realizar 

tarefas individualmente 
ou em grupo. 
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O aluno deve ser 
capaz de utilizar 
diferentes estratégias 
e suportes técnicos 
nas fases de 
planificação, de 
realização de tarefas 
comunicativas de 
compreensão, 
interação oral e 
produção escrita, 
avaliando a sua 
eficiência. 

O aluno é incapaz de 
utilizar diferentes 
estratégias e suportes 

técnicos nas fases de 
planificação, de realização 

de tarefas comunicativas 
de compreensão, 

interação oral e produção 
escrita, bem como de 

avaliar a sua eficiência. 

O aluno é capaz de utilizar 
um número reduzido de 

estratégias e suportes 
técnicos nas fases de 
planificação, de realização 

de tarefas comunicativas de 
compreensão, interação 

oral e produção escrita, 
embora nem sempre tenha 

capacidade para avaliar a 

sua eficiência. 

OU 

O aluno é capaz de utilizar 
um número reduzido de 

estratégias e suportes 
técnicos e tem capacidade 

para avaliar a sua eficiência, 
mas fá-los apenas 

nalgumas tarefas. 

O aluno é capaz de 

utilizar algumas 
estratégias e 

suportes técnicos 
nas fases de 
planificação, de 

realização de tarefas 
comunicativas de 

compreensão, 
interação oral e 

produção escrita, 
embora nem sempre 

tenha capacidade em 
avaliar a sua 

eficiência de forma 
eficaz. 

O aluno é capaz de 
utilizar diferentes 

estratégias e 
suportes técnicos 

nas fases de 
planificação, de 

realização de 
tarefas 

comunicativas de 
compreensão, 

interação oral e 
produção escrita, 
bem como de 

avaliar a sua 
eficiência. 

O aluno é capaz de 

utilizar um grande leque 
de estratégias e 
suportes técnicos nas 

fases de planificação, 
de realização de tarefas 

comunicativas de 
compreensão, interação 

oral e produção escrita, 
bem como de avaliar a 

sua eficiência de forma 
proficiente. 
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5.2.3. 9.º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A2.2 do Q.E.C.R.L.) 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Instrumentos a 

privilegiar 
 

o O aluno deve ser capaz de identificar as estratégias de comunicação e de 

aprendizagem que se ajustam ao seu perfil de aprendente, apoiando-se 

em questionários e outros documentos (Portefólio Europeu das Línguas, 

entre outros); 

 

o O aluno deve ser capaz de utilizar recursos de aprendizagem variados 

(manuais, dicionários, gramáticas em suporte papel, digital e outros) em 

função dos objetivos das atividades propostas na aula; 

 

o O aluno deve ser capaz de reconhecer os erros como parte integrante do 

processo de aprendizagem e propor formas de os superar; 

 

o O aluno deve ser capaz de aceder ao sentido de mensagens orais e 

escritas através de diversos indícios contextuais e textuais, alargar os 

recursos verbais e não-verbais e mobilizar suportes diversos (papel, digital 

e outros) nas tarefas de interação e de produção oral e escrita; 

 

o O aluno deve ser capaz de usar os seus conhecimentos prévios em língua 

materna e noutras línguas, a sua experiência pessoal, indícios contextuais 

e semelhanças lexicais e gramaticais para fazer previsões de sentido e 

comunicar de forma simples, recorrendo, quando necessário, a idiomas 

conhecidos, gestos, mímica e/ou desenhos. 

 

• Escalas de 

classificação 

• Grelhas de 

observação 

• Listas de 

verificação 

• Portefólio 
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Níveis de desempenho 
Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1  2  3  4  5  

D
om

ín
io

: e
st

ra
té

gi
co

 

O aluno deve ser 
capaz de identificar as 
estratégias de 
comunicação e de 
aprendizagem que se 
ajustam ao seu perfil 
de aprendente, 
apoiando-se em 
questionários e 
outros documentos 
(Portefólio Europeu 
das Línguas, entre 
outros). 

O aluno é incapaz de 

identificar as estratégias 
de comunicação e de 

aprendizagem que se 
ajustam ao seu perfil de 

aprendente e desconhece 
os documentos que o 

podem ajudar a conhecer 
esse perfil. 

O aluno é capaz de 
identificar um número 

reduzido de estratégias de 
comunicação e de 

aprendizagem que se 
ajustam ao seu perfil de 

aprendente, tal como 
conhece apenas alguns dos 

documentos que o podem 
ajudar a conhecer esse 

perfil. 

O aluno é capaz de 

identificar algumas 
estratégias de 

comunicação e de 
aprendizagem que se 
ajustam ao seu perfil 

de aprendente e 
conhece apenas 

alguns dos 
documentos que o 

podem ajudar a 
conhecer esse perfil. 

O aluno é capaz de 

identificar as 
estratégias de 

comunicação e de 
aprendizagem que 
se ajustam ao seu 

perfil de aprendente 
e conhece os 

documentos que o 
podem ajudar a 

conhecer esse 
perfil. 

O aluno é capaz de 
identificar, de forma 

proficiente, as 
estratégias de 

comunicação e de 
aprendizagem que se 

ajustam ao seu perfil de 
aprendente e apoia-se 

em questionários e 
outros documentos para 

o fazer. 

O aluno deve ser 
capaz de utilizar 
recursos de 
aprendizagem 
variados (manuais, 
dicionários, 
gramáticas em 
suporte papel, digital 
e outros) em função 

O aluno é incapaz de 
utilizar recursos de 

aprendizagem variados. 

O aluno é capaz de utilizar 
um número reduzido de 

recursos de aprendizagem. 

OU 

O aluno é capaz de utilizar 

recursos de aprendizagem, 
com falhas sistemáticas. 

O aluno é capaz de 

utilizar recursos de 
aprendizagem, com 

falhas. 

O aluno é capaz de 
utilizar recursos 

variados de 
aprendizagem, 

ainda que com 
falhas pontuais. 

O aluno é capaz de 
utilizar, de forma 

proficiente, um leque 
muito significativo de 

recursos de 
aprendizagem. 
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dos objetivos das 
atividades propostas 
na aula. 

O aluno deve ser 
capaz de reconhecer 
os erros como parte 
integrante do 
processo de 
aprendizagem e 
propor formas de os 
superar. 

O aluno é incapaz de 

reconhecer os erros como 
parte integrante do 

processo de 
aprendizagem ou de 

propor formas de os 
superar. 

O aluno é capaz de 

reconhecer, pontualmente, 
os erros como parte 

integrante do processo de 
aprendizagem, mas é 

incapaz de propor formas de 
os superar. 

O aluno é capaz de 

reconhecer os erros 
como parte 
integrante do 

processo de 
aprendizagem e de 

propor algumas 
formas de os 

superar, mas com 
falhas. 

O aluno é capaz de 

reconhecer os erros 
como parte 
integrante do 

processo de 
aprendizagem e de 

propor formas de os 
superar, ainda que 

com falhas 
pontuais. 

O aluno é capaz de 

reconhecer os erros 
como parte integrante 

do processo de 
aprendizagem e 

propõem formas 
eficazes de os superar. 

O aluno deve ser 
capaz de aceder ao 
sentido de 
mensagens orais e 
escritas através de 
diversos indícios 
contextuais e 
textuais, alargar os 
recursos verbais e 
não-verbais e 
mobilizar suportes 
diversos (papel, 
digital e outros) nas 
tarefas de interação e 

O aluno é incapaz de 

aceder ao sentido de 
mensagens, através de 

indícios contextuais e 
textuais, de alargar os 

recursos verbais e não-
verbais e de mobilizar 
suportes diversos. 

O aluno é capaz de aceder 
ao sentido de um número 

reduzido de mensagens, 
através de indícios 

contextuais e textuais, e de 
alargar os recursos verbais 

e não-verbais ou de 
mobilizar suportes diversos, 
mas com falhas 

sistemáticas. 

O aluno é capaz de 
aceder ao sentido de 

mensagens, através 
de indícios 

contextuais e 
textuais, e de alargar 

os recursos verbais e 
não-verbais ou de 

mobilizar suportes 
diversos, mas com 

falhas. 

O aluno é capaz de 
aceder ao sentido 
de mensagens, 

através de indícios 
contextuais e 

textuais, e de 
alargar os recursos 

verbais e não-
verbais ou de 

mobilizar suportes 
diversos, ainda que 

com falhas 
pontuais. 

O aluno é capaz de 
aceder ao sentido de 

mensagens, através de 
indícios contextuais e 

textuais, e de alargar os 
recursos verbais e não-

verbais bem como de 
mobilizar suportes 
diversos com 

proficiência. 
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de produção oral e 
escrita. 
O aluno deve ser 
capaz de usar os seus 
conhecimentos 
prévios em língua 
materna e noutras 
línguas, a sua 
experiência pessoal, 
indícios contextuais e 
semelhanças lexicais 
e gramaticais para 
fazer previsões de 
sentido e comunicar 
de forma simples, 
recorrendo, quando 
necessário, a idiomas 
conhecidos, gestos, 
mímica e/ou 
desenhos. 

O aluno é incapaz de usar 
os seus conhecimentos 

prévios em língua materna 
ou noutras línguas, a sua 

experiência pessoal, 
indícios contextuais e 

semelhanças lexicais e 
gramaticais para fazer 
previsões de sentido e 

comunicar de forma 
simples. 

O aluno é capaz de usar um 
número reduzido de 
conhecimentos prévios em 

língua materna ou noutras 
línguas, bem como a sua 

experiência pessoal ou 
indícios contextuais e 

semelhanças lexicais e 
gramaticais para fazer um 

número reduzido de 
previsões de sentido e 

comunicar de forma 
simples, ainda que com 

falhas sistemáticas. 

O aluno é capaz de 
usar, com falhas, os 

seus conhecimentos 
prévios em língua 

materna e noutras 
línguas, a sua 

experiência pessoal, 
indícios contextuais e 

semelhanças lexicais 
e gramaticais para 
fazer previsões de 

sentido e comunicar 
de forma simples, 

ainda que com 
falhas. 

O aluno é capaz de 

usar os seus 
conhecimentos 

prévios em língua 
materna e noutras 

línguas, a sua 
experiência 

pessoal, indícios 
contextuais e 

semelhanças 
lexicais e 
gramaticais para 

fazer previsões de 
sentido e comunicar 

de forma simples, 
ainda que com 

falhas pontuais. 

O aluno é capaz de 

usar, de forma 
proficiente, os seus 

conhecimentos prévios 
em língua materna e 

noutras línguas, a sua 
experiência pessoal, 

indícios contextuais e 
semelhanças lexicais e 
gramaticais para fazer 

previsões de sentido e 
comunicar de forma 

simples. 
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5.3. Competência de mediação 

 

As atividades de mediação ocorrem tanto ao nível da oralidade como da escrita sempre que o aluno 

serve de ponte para o colega que não compreendeu, recorrendo à interpretação, à tradução ou à 

reformulação. 
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Níveis de desempenho 
 

Menção 
Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 
Nível 

1  2  3  4  5  

D
om

ín
io

: c
om

pe
tê

nc
ia

 d
e 

m
ed

ia
çã

o 

 

O aluno deve 
ser capaz de recorrer 
à interpretação, à 
tradução ou à 
reformulação. 

O aluno é incapaz de 

interpretar, traduzir ou 

reformular. 

O aluno é capaz de 

interpretar, traduzir ou 

reformular, com falhas 

sistemáticas, o que torna a 

mediação pouco eficaz 

O aluno é capaz de 

interpretar, traduzir 

ou reformular, com 

falhas. 

O aluno é capaz de 

interpretar, traduzir 

ou reformular, com 

falhas pontuais. 

O aluno recorre, de 

forma proficiente, à 

interpretação, à 

tradução ou à 

reformulação. 

O aluno deve ser 
capaz de tirar 
apontamentos e 
esquematizar a 
estrutura interna de 
textos orais, 
audiovisuais, 
iconográficos ou 
escritos para 
apresentar em 
suportes diversos. 

O aluno é incapaz de tirar 

apontamentos e de os 

esquematizar tal como é 

incapaz de apresentar os 

dados eficazmente. 

O aluno é capaz de tirar 

apontamentos, de os 

esquematizar ou de 

apresentar os dados com 

falhas sistemáticas. 

O aluno é capaz de 

tirar apontamentos e 

de os esquematizar 

tal como é capaz de 

apresentar os dados, 

ainda que com 

falhas. 

O aluno é capaz de 

tirar apontamentos 

e de os 

esquematizar tal 

como é capaz de 

apresentar os 

dados, ainda que 

com falhas 

pontuais. 

O aluno é capaz de tirar 

apontamentos e de os 

esquematizar, de forma 

proficiente, tal como é 

capaz de apresentar os 

dados eficazmente. 
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6. Perfis de Aprendizagem Globais 
 

Domínios 

Níveis de desempenho 

Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Nível 1  2  3  4  5  

C
o

m
u

n
ic

a
ç
ã
o

 

O
r
a
li
d

a
d

e
 

O aluno é capaz de... 

o compreender 

discursos diversos.  

O aluno não 

interpreta ou 

interpreta com muitas 

dificuldades 

discursos orais.  

O aluno 

interpreta, com 

dificuldades, 

discursos orais.  

O aluno 

interpreta 

discursos orais 

de forma 

satisfatória. 

O aluno interpreta, 

com facilidade, 

discursos orais. 

 

O aluno interpreta, muito 

facilmente discursos orais, 

inclusive os mais 

complexos.  

 

O aluno é capaz de... 

o interagir em assuntos 

relacionados com o 

quotidiano. 

o produzir textos orais 

compreensíveis 

(pronúncia e 

entoação).  

o utilizar vocabulário 

adequado em frases 

simples através da 

mobilização de 

O aluno não participa 

ou participa 

raramente e com 

muitas dificuldades 

em situações de 

interação; 

 

O aluno não produz 

ou produz com muitas 

dificuldades textos 

orais (graves 

incorreções 

semânticas e 

sintáticas) 

O aluno participa 

ainda com 

algumas 

dificuldades em 

situações de 

interação 

discursiva  

 

O aluno produz 

textos orais com 

muitas 

incorreções. 

O aluno 

participa em 

situações de 

interação 

discursiva de 

forma 

satisfatória. 

O aluno produz 

textos orais, 

ainda que com 

algumas 

incorreções.  

 

O aluno interage 

facilmente, 

independentemente 

da matriz discursiva  

O aluno produz 

facilmente textos 

orais  

 

O aluno interage com 

fluência e a propósito, 

independentemente da 

matriz discursiva, 

revelando um domínio 

seguro dos padrões 

linguísticos e 

socioculturais.  

O aluno produz textos 

orais em que revela um 

domínio seguro dos 

padrões linguísticos e 

socioculturais.  
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estruturas gramaticais 

elementares.  

E
s
c
r
it

a
 

O aluno é capaz de... 

o compreender as ideias 

principais e a 

informação relevante, 

em mensagens e/ou 

textos simples e curtos 

O aluno não 

compreende textos 

(independentemente 

da tipologia) nem 

interage em assuntos 

de caráter geral. 

O aluno 

compreende, 

ainda que com 

muita dificuldade 

e revelando 

lacunas, 

diferentes tipos 

de texto. 

O aluno 

interage, em 

assuntos de 

caráter geral, 

ainda com 

muitas 

incorreções  

O aluno 

compreende 

textos simples  

O aluno 

interage em 

assuntos de 

caráter geral de 

forma 

satisfatória. 

 

O aluno 

compreende textos 

de diferentes tipos e 

graus de 

complexidade, com 

facilidade,.  

O aluno interage, 

com facilidade, em 

assuntos de caráter 

geral. 

O aluno compreende, sem 

qualquer problema, textos, 

independentemente da 

tipologia e do grau de 

complexidade.  

 O aluno interage em 

assuntos de caráter geral 

com bastante facilidade, 

revelando um domínio 

seguro dos padrões 

linguísticos e 

socioculturais.   

 

O aluno é capaz de... 

o produzir textos diversos 

(vocabulário frequente e 

frases curtas)  

O aluno redige, com 

muita dificuldade, 

textos (tipologias 

diversas), não 

adequando nem o 

vocabulário nem as 

estruturas frásicas 

e/ou textuais.  

O aluno redige, 

com dificuldade, 

textos (tipologias 

diversas), 

apresentando 

uma fraca 

adequação ao 

nível do 

O aluno redige, 

ainda que com 

algumas 

lacunas, textos 

simples, 

apresentando 

adequação 

satisfatória no 

O aluno redige 

textos de diferentes 

tipologias, 

revelando facilidade 

na adequação do 

vocabulário e das 

estruturas frásicas 

e/ou textuais.  

O aluno redige textos de 

diferentes tipologias, 

revelando uma boa 

adequação do vocabulário 

e das estruturas frásicas 

e/ou textuais e um domínio 

seguro dos padrões 
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vocabulário e 

das estruturas 

frásicas e/ou 

textuais.  

vocabulário e 

nas estruturas 

frásicas e/ou 

textuais.  

linguísticos e 

socioculturais.   

Intercultural  

O aluno é capaz de reconhecer as parecenças 

e as diferenças entre a sua própria cultura e a 

cultura francesa 

O aluno é incapaz de 

identificar 

parecenças e 

diferenças entre a 

sua própria cultura e 

a cultura francesa. 

O aluno 

identifica, com 

dificuldade, 

parecenças e 

diferenças entre 

a sua própria 

cultura e a 

cultura francesa. 

O aluno 

identifica, ainda 

que com 

algumas 

lacunas, 

parecenças e 

diferenças 

entre a sua 

própria cultura 

e a cultura 

francesa. 

O aluno identifica 

parecenças e 

diferenças entre a 

sua própria cultura 

e a cultura francesa 

/espanhola com 

facilidade. 

O aluno identifica 

parecenças e diferenças 

entre a sua própria cultura 

e a cultura francesa 

/espanhola com 

dificuldade e é capaz de 

ajuizar sobre estas. 

Estratégico 

O aluno é capaz de utilizar estratégias 

diferenciadas para aprender a língua francesa 

O aluno é incapaz de 

utilizar estratégias 

diferenciadas para 

aprender a língua 

francesa. 

O aluno utiliza, 

com muitas 

dificuldades, 

algumas 

estratégias para 

aprender a 

língua francesa. 

O aluno utiliza, 

ainda que com 

algumas 

lacunas, 

estratégias 

diferenciadas 

para aprender a 

língua francesa. 

O aluno utiliza 

estratégias 

diferenciadas para 

aprender a língua 

francesa. 

O aluno utiliza um grande 

número de estratégias 

diferenciadas para 

aprender a língua 

francesa. 
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7. Critérios de avaliação específicos 
 

Em todos os anos e em todos os domínios deverão ser utilizadas quatro tipologias de instrumentos, por 

período, que podem ou não ser combinadas entre si. O tipo de atividade e o correspondente instrumento de 

avaliação encontrar-se-ão listados nas planificações por período e serão testados e validados ao longo do 

ano letivo de 2020-2021. 

Dever-se-á treinar todas as tipologias previamente. O número de treinos necessários antes da testagem 

da competência deverá ser definido em função dos perfis das turmas. Destes treinos resultará feedback 

descritivo que será fornecido ao aluno para que possa melhorar o seu desempenho. 

No início do ano dever-se-á explicar aos alunos quais os instrumentos escolhidos e a sua periodicidade. 

Ao longo do ano de 2020-2021, dever-se-ão testar e validar os instrumentos de avaliação, verificando a 

sua exequibilidade, fiabilidade e validade para a avaliação das competências e dos perfis de saída. 

 

7.1. 7.º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A1.2 do Q.E.C.R.L.) e critérios de 
avaliação 

 

Perfil de saída: 

 O aluno “É capaz de compreender e usar expressões familiares e quotidianas, assim como enunciados 

muito simples, que visam satisfazer necessidades concretas. Pode apresentar-se e apresentar outros é 

capaz de fazer perguntas e dar respostas sobre aspetos pessoais como, por exemplo, o local onde vive, as 

pessoas que conhece e as coisas que tem. Pode comunicar de modo simples, se o interlocutor falar lenta e 

distintamente e se mostrar cooperante.» Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001, p. 

49)  
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Domínios Ponderação Competências (conhecimentos, capacidades e atitudes)33 
Instrumentos de 

avaliação34 

O
ra

lid
ad

e 

C
om

pr
ee

ns
ão

 o
ra

l 

25% 

 

O aluno é capaz de identificar um número limitado de palavras e de frases simples em instruções, 

mensagens e textos simples e curtos (anúncios públicos, publicidade, canções, ...) relativos à 
identificação e caracterização pessoais, hábitos, necessidades do quotidiano e meio envolvente 

(família, escola, lugares, lazer, serviços), desde que o discurso seja muito claro, pausado e 
cuidadosamente articulado. 

Ár
ea

s 
tra

ns
ve

rs
ai

s:
 c

om
pe

tê
nc

ia
 in

te
rc

ul
tu

ra
l e

 e
st

ra
té

gi
ca

 b
em

 
co

m
o 

at
itu

de
 p

er
an

te
 a

 a
pr

en
di

za
ge

m
 e

 á
re

as
 d

e 
co

m
pe

tê
nc

ia
 

do
 P

er
fil

.  

o Apresentações, 
o Dramatizações 

e simulações 
(“jeux de rôles”) 

o Fichas de 
trabalho; 

o Fichas de 
avaliação 

o Fichas de 
trabalho; 

o Fichas, grelhas 
e/ou escalas de 
auto e 

heteroavaliação; 
o Produtos orais e 

escritos 
(apresentações 

In
te

ra
çã

o 
or

al
 

25% 

 

O aluno é capaz de ... 

o interagir em situações do quotidiano previamente preparadas; 

o estabelecer contactos sociais (cumprimentos, desculpas e agradecimentos); 
o pedir ou dar informações (dados pessoais, hábitos, gostos e preferências lugares, serviços, 

factos e projetos), apoiando-se no discurso do interlocutor; 
o pronunciar, geralmente, de forma compreensível um repertório limitado de expressões e de 

frases simples, mobilizando estruturas gramaticais muito elementares. 

 

33 As áreas de competência do perfil dos alunos são trabalhadas transversalmente tendo em conta o definido no perfil de aprendizagem e de acordo com as diversas opções pedagógicas 
escolhidas. 

34 A definir de acordo com o perfil da turma, privilegiando a avaliação formativa e o retorno ao aluno para que este possa ajustar as suas estratégias de aprendizagem. Deverá  sempre haver, 
por período, pelo menos um momento formal, calendarizado, para todos os domínios. 
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Pr
od

uç
ão

 o
ra

l  

 

O aluno é capaz de ... 

o exprimir-se de forma muito simples para falar de si, de outras pessoas, lugares, hábitos, factos 

e projetos; 
o apoiar-se num texto memorizado contendo um repertório limitado de palavras, expressões 

isoladas e frases curtas; 

o pronunciar geralmente de forma compreensível. 

digitais, 
cartazes, 

gravações, 
textos de 

tipologias, etc.) 

Es
cr

ita
 

C
om

pr
ee

ns
ão

 e
sc

rit
a 

25% 

 

O aluno é capaz de identificar palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos 
ilustrados e curtos (instruções, mapas, cartazes, horários, publicidade, catálogos, receitas, ementas, 

postais, mensagens pessoais, banda desenhada, entre outros), relativos à identificação e 
caracterização pessoais, hábitos e necessidades do quotidiano e do meio envolvente (família, 

amigos, escola, lugares, lazer e serviços). 
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In
te

ra
çã

o 
es

cr
ita

 

25% 

 

O aluno é capaz de ... 

o completar formulários com os dados adequados; 

o escrever mensagens simples (30-40 palavras); 
o pedir e dar informações breves; 

o agradecer;  
o desculpar-se 

o felicitar (aniversários / celebrações); 
o aceitar ou recusar convites (respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas); 

o utilizar expressões e frases muito simples com estruturas gramaticais elementares. 

Pr
od

uç
ão

 e
sc

rit
a 

 

O aluno é capaz de ... 

o escrever textos simples e curtos (40-50 palavras); 
o apresentar-se / apresenta um terceiro; 

o descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, lugares e acontecimentos; 

o utilizar expressões e frases muito simples com estruturas gramaticais elementares. 
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7.2. 8.º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A2.1 do Q.E.C.R.L.) e critérios de 
avaliação 

 

Perfil de saída:  O nível A2.1. corresponde a um nível intermédio do nível A.2. do Q.E.C.R.L que pressupõe 

que o. aluno “É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de 

prioridade imediata (por exemplo, informações pessoais e familiares simples, compras, meio circundante). 

É capaz de comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação simples 

e direta e sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. Pode descrever de modo simples a sua 

formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos relacionados com necessidades imediatas.» Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001, p. 49)  
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Domínios Ponderação Competências (conhecimentos, capacidades e atitudes)35 
Instrumentos de 

avaliação36 

O
ra

lid
ad

e 

C
om

pr
ee

ns
ão

 o
ra

l  

25% 

 

O aluno é capaz de identificar palavras-chave e frases simples e infere o sentido geral 

em mensagens e textos simples e curtos (anúncios públicos, mensagens telefónicas 

publicidades, canções, clipes, entre outros) relacionados com o meio envolvente, 

situações do quotidiano e experiências pessoais, sempre que sejam articulados de forma 

clara e pausada 

Ár
ea

s 
tra

ns
ve

rs
ai

s:
 c

om
pe

tê
nc

ia
 in

te
rc

ul
tu

ra
l e

 e
st

ra
té

gi
ca

 b
em

 

co
m

o 
at

itu
de

 p
er

an
te

 a
 a

pr
en

di
za

ge
m

 e
 á

re
as

 d
e 

co
m

pe
tê

nc
ia

 d
o 

Pe
rfi

l.  

o Apresentações, 

o Dramatizações e 

simulações  (“jeux 

de rôles”) 

o Fichas de trabalho 

; 

o Fichas de 

avaliação 

o Fichas de trabalho; 

o Fichas, grelhas 

e/ou escalas de 

auto e 

heteroavaliação; 

o Produtos orais e 

escritos 

(apresentações 

digitais, cartazes, 

In
te

ra
çã

o 
or

al
 

25% 

 

O aluno é capaz de ...  

o interagir em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a situações familiares;  

o pedir e dar informações bem como trocar opiniões sobre o meio envolvente, 

situações do quotidiano e experiências pessoais, tendo em conta o discurso do 

interlocutor e respeitando os princípios de delicadeza; 

o pronunciar, geralmente, de forma compreensível, um repertório limitado de 

expressões e de frases, mobilizando estruturas gramaticais elementares. 

 

35 As áreas de competência do perfil dos alunos são trabalhadas transversalmente tendo em conta o definido no perfil de aprendizagem e de acordo com as diversas opções pedagógicas 
escolhidas..  

36 A definir de acordo com o perfil da turma, privilegiando a avaliação formativa e o retorno ao aluno para que este possa ajustar as suas estratégias de aprendizagem. Deverá  sempre haver, 
por período, pelo menos um momento formal, calendarizado, para todos os domínios. 
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Pr
od

uç
ão

 o
ra

l 

 

O aluno é capaz de ... 

o se exprimir, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente; 

o descrever o meio envolvente e situações do quotidiano; 

o contar experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou 

passados e exprime opiniões, gostos e preferências; 

o usar um repertório limitado de expressões e de frases, mobilizando estruturas 

gramaticais elementares; 

o pronunciar de forma suficientemente clara para ser entendido. 

gravações, textos 

de tipologias, etc.) 

Es
cr

ita
 

C
om

pr
ee

ns
ão

 e
sc

rit
a  

25% 

 

O aluno é capaz de identificar palavras-chave e frases simples e inferir o sentido geral 

em mensagens e textos simples e curtos (cartas e mensagens, folhetos, publicidades, 

catálogos, receitas, ementas, artigos de jornal, banda desenhada, entre outros), 

relacionados com o meio envolvente, situações do quotidiano e experiências pessoais, 

sempre que sejam constituídos essencialmente por frases simples e vocabulário familiar. 
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In
te

ra
çã

o 
es

cr
ita

 

25% 

 

O aluno é capaz de ... 

o escrever cartas e mensagens simples e curtas (50-60 palavras); 

o pedir e dar informações sobre o meio envolvente e situações do quotidiano e 

experiências pessoais; 

o respeitar as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens e cartas, 

adequando-as ao destinatário; 

o utilizar vocabulário elementar e frases simples, articulando as ideias com conectores 

básicos de coordenação e subordinação. 

Pr
od

uç
ão

 e
sc

rit
a  

 

O aluno é capaz de ... 

o escrever textos simples e curtos (50-70 palavras); 

o descrever situações do quotidiano; 

o contar experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou 

passados e exprimir opiniões, gostos e preferências; 

o respeitar as convenções textuais e utilizar vocabulário elementar e frases simples, 

articulando as ideias com conectores básicos de coordenação e subordinação. 
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7.3. 9.º ano - Perfil de Aprendizagem (Utilizador elementar: nível A2.2 do Q.E.C.R.L.) e critérios de avaliação 

 

Perfil de saída: 

O aluno “É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas 

de prioridade imediata (por exemplo, informações pessoais e familiares simples, compras, meio 

circundante). É capaz de comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de 

informação simples e direta e sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. Pode descrever de modo 

simples a sua formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos relacionados com necessidades 

imediatas.» Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001, p. 49)  
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Domínios Ponderação Competências (conhecimentos, capacidades e atitudes)37 
Instrumentos de 

avaliação38 

O
ra

lid
ad

e 

C
om

pr
ee

ns
ão

 o
ra

l 

25% 

 

O aluno é capaz de compreender as ideias principais e informação relevante 

explícita e em mensagens e textos curtos (anúncios públicos, mensagens 

telefónicas, noticiários, reportagens, publicidades, canções, clips, entre outros) 

sobre experiências pessoais e situações do quotidiano, interesses próprios e 

temas da atualidade, sempre que sejam constituídos, essencialmente, por frases 

simples e vocabulário muito frequente e sejam articulados de forma clara e 

pausada. 

 

Ár
ea

s 
tra

ns
ve

rs
ai

s:
 c

om
pe

tê
nc

ia
 

in
te

rc
ul

tu
ra

l e
 e

st
ra

té
gi

ca
 b

em
 c

om
o 

at
itu

de
 p

er
an

te
 a

 a
pr

en
di

za
ge

m
 e

 á
re

as
 

de
 c

om
pe

tê
nc

ia
 d

o 
Pe

rfi
l.  

o Apresentações, 
o Dramatizações 

e simulações  
(“jeux de rôles”) 

o Fichas de 
trabalho ; 

o Fichas de 
avaliação 

o Fichas de 
trabalho; 

 

37 As áreas de competência do perfil dos alunos são trabalhadas transversalmente tendo em conta o definido no perfil de aprendizagem e de acordo com as diversas opções pedagógicas 
escolhidas..  

38 A definir de acordo com o perfil da turma, privilegiando a avaliação formativa e o retorno ao aluno para que este possa ajustar as suas estratégias de aprendizagem. Deverá  sempre haver, 
por período, pelo menos um momento formal, calendarizado, para todos os domínios. 
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In
te

ra
çã

o 
or

al
 

25% 

 

O aluno é capaz de ... 

o interagir em conversas curtas bem estruturadas e ligadas a situações 

familiares; 

o trocar ideias, informações e opiniões sobre situações do quotidiano e 

experiências pessoais, interesses próprios e temas da atualidade, tendo em 

conta o discurso do interlocutor e respeitando os princípios de delicadeza; 

o usar vocabulário muito frequente e frases simples mobilizando as estruturas 

gramaticais adequadas; 

o pronunciar de forma suficientemente clara para ser entendido. 

o Fichas, grelhas 
e/ou escalas de 

auto e 
heteroavaliação; 

o Produtos orais e 

escritos 
(apresentações 

digitais, 
cartazes, 

gravações, 
textos de 

tipologias, etc.) 

Produção 

oral 

 

O aluno é capaz de ...  

o se exprimir, de forma simples, em monólogos curtos preparados 

previamente;  

o descrever o meio envolvente e situações do quotidiano; 

o contar experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, 

presentes ou passados e exprimir opiniões, gostos e preferências; 

o usar um repertório limitado de expressões e de frases, mobilizando 

estruturas gramaticais elementares; 

o pronunciar de forma suficientemente clara para ser entendido. 
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Es
cr

ita
 

C
om

pr
ee

ns
ão

 e
sc

rit
a  

25% 

 

O aluno é capaz de compreender as ideias principais e informação relevante 

explícita em mensagens e textos simples e curtos (cartas e mensagens, folhetos, 

ementas, horários, avisos, artigos de imprensa, textos literários, entre outros) 

que descrevam e/ou narrem experiências pessoais e situações do quotidiano, 

interesses próprios e temas da atualidade, sempre que sejam constituídos, 

essencialmente, por frases simples e vocabulário muito frequente. 

In
te

ra
çã

o 
es

cr
ita

 

25% 

 

O aluno é capaz de ... 

o escrever mensagens diversas (70-90 palavras); 

o pedir e dar informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano, 

experiências pessoais, acontecimentos reais ou imaginários, preferências e 

opiniões.; 

o respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens, 

adequando-as ao destinatário; 

o utiliza vocabulário muito frequente e frases curtas, articulando as ideias 

com diferentes conectores de coordenação e subordinação. 
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Pr
od

uç
ão

 e
sc

rit
a 

 

O aluno é capaz de ... 

o escrever textos diversos (70-90 palavras);  

o descrever situações do quotidiano; conta experiências pessoais e 

acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados e exprime 

opiniões, gostos e preferências; 

o respeitar as convenções textuais e utilizar vocabulário muito frequente e 

frases curtas, articulando as ideias com diferentes conectores de 

coordenação e subordinação. 
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Pr
od

uç
ão

 e
sc

rit
a  

 

 

O aluno é capaz de redigir textos sobre experiências e vivências, em suportes diversos (120-

160 palavras), respeitando as convenções textuais e utilizando vocabulário frequente, frases 
com estruturas gramaticais simples e recursos adequados para construir textos coerentes e 

coesos (conetores, marcadores e tempos verbais, entre outros) para: 

o expor informações, opiniões e explicações;  
o descrever situações e narrar acontecimentos; 

o exprimir, gostos e preferências. 

  



Proposta de Manual de Avaliação - 2020-2021 – DISCIPLINA DE FRANCÊS  

GRUPO 320 144 

VI. Anexos:  
6.1. Listagem de vocabulário essencial 
 
Serão construídos e validados ao longo do ano  
EXEMPLO: 
Tema: Cumprimentos  
 
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 
Não utiliza 
nenhum 
vocábulo  

Nível 
Intermédio 

Salut 
Bonjour 
(monsieur/madame) 
Au revoir (monsieur 
/ madame 

Nível 
Intermédio 

Lista completa 

 
6.2. Listagem de estruturas frásicas essenciais 
 
Serão construídos e validados ao longo do ano  
EXEMPLO: 
Tema: Identificação – 7.º ano 
 
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 
Não utiliza 
nenhum 
estrutura 
frásica correta 

Nível 
Intermédio 

Je m’appelle... 
J’ai... 
Je suis... 
J’habite.. 

Nível 
Intermédio 

Os do nível 3 e 
ainda 
Je suis né(e) 
à... 
J’habite avec... 

 
6.3. Listagem de conteúdos gramaticais essenciais 
 
Serão construídos e validados ao longo do ano  
EXEMPLO: 
Tema: Identificação – 7.º ano 
 
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 
Não utiliza 
nenhum 
conteúdo 
gramatical 
corretamente  

Nível 
Intermédio 

Presente do 
identificativo dos 
verbos être, avoir, 
1.º grupo e 
pronominais do 1.º 
grupo 
Preposições de lugar 

Nível 
Intermédio 

Os do nível 3 e 
ainda 
conjunções 
simples de 
coordenação 

 
6.4. Critérios de classificação  
 
Serão construídos e validados ao longo do ano em função das atividades propostas aos alunos 
 
Exemplo: 
 
 
 



Proposta de Manual de Avaliação - 2020-2021 – DISCIPLINA DE FRANCÊS  

GRUPO 320 145 

 
ATIVIDADE XXXX 

Nível A.2.2. 

Contextualização 
comunicativa 

Os alunos da tua turma fizeram uma viagem de estudo a uma cidade francesa. 
Encontras um colega que esteve numa outra cidade e conversam sobre a vossa 
experiência. Devem fazer perguntas e responder a perguntas sobre a cidade e 
as atividades que fizeram, bem como sobre aspetos que vos agradaram e/ou 
desagradaram. Podes recorrer a materiais como suporte do diálogo (imagens, 
objetos, etc.). 

Les élèves de ta classe ont fait un voyage en France. Tu rencontres un camarade 
qui a visité une ville différente de la tienne. Vous bavardez sur votre expérience. 
Tu dois poser des questions et y répondre notamment sur la ville et les activités 
que tu as fait, ce que tu as aimé et/ou ce que tu n’as pas aimé. Tu peux utiliser 
du matériel, par exemple, des photos ou des souvenirs. 

Duração da 
atividade 

Preparação (XXX) – pode ser feita em sala de aula, em casa ou associar ambas as 
opções. 

Interação (XXX) 
Avaliação (XXX) e propostas de melhoria (auto e heteroavaliação) – poderá ser 
descritiva 

Instrumentos de 
avaliação 

1. Grelha de avaliação da interação e do domínio estratégico 

2.Grelha de observação (Relacionamento Interpessoal; Desenvolvimento pessoal 
e autonomia) 
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Grelha 1 
 

Interação: Nome da atividade 

N.º Nome 
Critério 

DOMÍNIO COMUNICATIVO DOMÍNIO ESTRATÉGICO 

TOTAL 
(Média 

ponderada) 

O aluno é capaz de... O aluno ... 
cu

m
pr

im
en

ta
r (

ini
cia

l) Perguntar /dar resposta 
sobre... 

ex
pr

es
sa

r g
os

to
s e

/o
u 

pr
ef

er
ên

cia
s  

re
sp

eit
ar

 o
s p

rin
cíp

ios
 

de
 d

eli
ca

de
za

 

cu
m

pr
im

en
ta

r (
fin

al)
 

utilizar 
vocabulário 
frequente 

utilizar 
estruturas 

gramaticais 
adequadas 

pronunciar 
de forma 

clara 

respeita as 
especificidades da 

situação 
comunicativa 

mobiliza 
conhecimentos 

anteriores cidade atividade 
1 

atividade 
2 

Cotação                         #DIV/0! 
                                
                                
                                

 
Grelha 2 
 

  DOMÍNIOS INTERPESSOAL E 
AUTONOMIA 

RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL 

Total (média 
ponderada) 

Observações / 
dificuldades 

N.º Nome Critério O aluno ...      
   implementa 

estratégias 
discursivas 

solicita 
apoio ou 
reforço 

respeita as 
normas 

debate e negoceia para chegar a um 
consenso 

  Cotação     #DIV/0!  
       #DIV/0!  
       #DIV/0!  

 


