CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2017/2018
CICLO:
DISCIPLINA:

3.º Ciclo EB

ANO:
Francês

7º

1. Serão alvo de estudo os conteúdos/ temas seguintes:

TEMÁTICOS
* A identificação

GRAMATICAIS
 Números cardinais de 0 a 20.
 Os números ordinais.
 O feminino das nacionalidades.
 Os verbos «être » e «avoir » e os verbos do 1º grupo no
presente de indicativo.
 As preposições de lugar.

* A caracterização

 A forma negativa.
 O feminino dos adjetivos.
 O comparativo e o superlativo.
 O verbo “porter”.
 Os artigos definidos e indefinidos.
 O plural dos adjetivos.
 Os determinantes demonstrativos.
 A expressão de oposição.
 O presente do indicativo dos verbos do 2º grupo.

* A escola e os amigos

 Os verbos pronominais,
 Os números cardinais de 30 a 1000
 Os verbos « lire », « dire », « écrire » et « apprendre »
no presente do indicativo,
 A expressão « qu’est-ce que c’est ? ».
 Os determinantes possessivos.
 Os pronomes pessoais tónicos.
 Os verbos « aller » et « venir » no presente do indicativo.
 A contração dos artigos.
 O “futur proche”.
 A expressão de causa.
 O verbo « faire » no presente do indicativo,
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2. A avaliação será feita de acordo com:
DOMÍNIOS

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

Saber e Saber Fazer

1. Leitura/Escrita/Gramática:

Ler, compreender e
interpretar textos.

Produzir diferentes
géneros e tipos de textos.

Conhecer e aplicar as
regras da gramática.

Cognitivo e
Procedimental

2. Oralidade:
 Compreender discursos
orais / interpretar textos;
 Exprimir ideias e
conhecimentos;
 Tornar-se leitor.

Saber Ser

3. Responsabilidade e empenho

Atitudinal

• Respeito
(comportamento, cumprimento regras,
pontualidade e assiduidade)

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

• Teste de avaliação *

35%

•
Fichas,
composições,
trabalhos
diversos
(individuais ou em grupo)

15%

• Exposições orais

10%

•Participação oral / fluência

10%

•Compreensão oral (Testes
de audição; participação)

10%

•Material, cooperação, TPC

5%

Grelhas de registo de
observação direta

15%

*Nota: a ponderação do(s) teste(s) será de 50%, no caso de, num determinado período, não serem
realizados trabalhos, fichas ou composições.
3. Outras informações úteis:



Cálculo das classificações finais:
a) havendo progressão no 2º período: 1º per = 40%; 2º per = 60%
b) havendo progressão no 3º período: 1º per = 30%; 2º per = 30%; 3º per = 40%
c) não havendo progressão no 2º per: 1º per = 50%; 2º per = 50%;
d) não havendo progressão no 3º per: cada período = 33,3%
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