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PERFIL DE APRENDIZAGEM | PONDERAÇÃO DE DOMÍNIOS – FRANCÊS – 3.º CICLO 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS GERAIS 

DE AVALIAÇÃO 

PERFIL DE APRENDIZAGEM 

AINDA NÃO ADQUIRIU EM AQUISIÇÃO ADQUIRIU 

ORALIDADE 

 
Áreas de Competência 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 

50% 

 Uso do 

Conhecimento 
 

 Resolução de 
Problemas 

 

 Comunicação 

 

 Interação 

• Compreende enunciados orais simples 

com dificuldade e nem sempre identifica 

e/ou seleciona informação relevante. 

• Interage, com dificuldade, sobre 

assuntos do quotidiano, usando 

vocabulário elementar e nem sempre 

adequado.  

• Produz enunciados orais muito simples, 

cometendo incorreções (pronúncia e/ou 

sintaxe) e recorrendo à língua materna 

com frequência.  

• Mobiliza estruturas muito simples.  

• Comunica oralmente com dificuldade. 

• Compreende e interpreta 

enunciados orais simples, identificando 

e selecionando informação, embora 

nem sempre relevante.  

• Interage sobre alguns assuntos do 

quotidiano, usando vocabulário 

simples, mas nem sempre adequado.  

• Produz enunciados orais simples, 

ainda com algumas incorreções 

(pronúncia e/ou sintaxe), mobilizando 

estruturas simples.  

• Comunica oralmente ainda com 

imprecisões. 

• Compreende e interpreta enunciados 

orais, identificando e selecionando 

informação relevante.  

• Interage oralmente, com facilidade, 

sobre assuntos do quotidiano, 

mobilizando vocabulário variado e 

adequado.  

• Produz enunciados orais com 

facilidade, com muito poucas/sem 

incorreções (pronúncia e/ou sintaxe), 

mobilizando estruturas simples e 

complexas.  

• Comunica oralmente com alguma 

espontaneidade. 

ESCRITA 

 
Áreas de Competência 

A, B, C, D, E, F, G, H, I 

50% 

• Compreende enunciados escritos 

simples com dificuldade, identificando, 

mas nem sempre selecionando informação 

relevante.  

• Interage por escrito, com dificuldade, 

usando vocabulário elementar e nem 

sempre adequado.  

• Produz enunciados escritos muito 

simples, cometendo incorreções 

(ortografia e sintaxe) e recorrendo à 

língua materna com frequência.   

• Compreende e interpreta 

enunciados escritos simples, 

identificando e selecionando 

informação nem sempre relevante. 

Interage por escrito, com facilidade, 

usando vocabulário simples, mas nem 

sempre adequado.  

• Produz enunciados escritos simples, 

ainda com algumas incorreções 

(ortografia, sintaxe).  

• Exprime a sua opinião ainda com 

influência da língua materna.  

• Compreende e interpreta enunciados 

escritos, identificando e selecionando 

informação relevante. Interage por 

escrito, mobilizando vocabulário 

variado e adequado.  

• Produz enunciados escritos com 

facilidade, com muito poucas/sem 

incorreções (ortografia, sintaxe).  

• Exprime a sua opinião mobilizando 

estruturas simples e complexas e 

mecanismos de coesão eficazes. 

 
Áreas de Competências do PERFIL dos ALUNOS: A – Linguagens e Textos; B – Informação e Comunicação; C - Raciocínio e Resolução de Problemas; D – Pensamento Crítico e Pensamento Criativo; E – 
Relacionamento Interpessoal; F – Desenvolvimento Pessoal e Autonomia; G – Bem-estar, Saúde e Ambiente; H – Sensibilidade estética e Artística; I – Saber Científico, Técnico e Tecnológico; J – Consciência e 
Domínio do Corpo   


