DISCIPLINA: Francês Ensino Secundário

DOMÍNIOS

Raciocínio e resolução de problemas
Pensamento crítico e pensamento criativo
Sensibilidade estética e artística
Saber científico, técnico e tecnológico

CONHECIMENTOS E
CAPACIDADES

Competência comunicativa, competência intercultural e competência
estratégica

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO
Linguagens e textos
Informação e comunicação

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS

PONDERAÇÃO

ORALIDADE
Compreensão

10%

Interação

10%

Produção

10%

ANO LETIVO: 2021/2022

DESCRITORES (AE)
Identifica ideias principais e seleciona informação relevante em textos de tipologias variadas.
Interage em conversas estruturadas, respeitando as convenções sociolinguísticas e o discurso do
interlocutor, pronunciando de forma clara, com ritmo e entoação apropriados.
Exprime-se, com alguma fluência e correção linguística, em monólogos e/ou diálogos preparados
previamente.

TAREFAS AVALIATIVAS
Participação oral
Leitura expressiva
Questionário

ESCRITA
Compreensão

15%

Interação

15%

Produção

20%

Segue indicações, normas e instruções escritas, identifica e seleciona informação pertinente em
Trabalho individual
textos de tipologias variadas;
Preenche formulários e escreve correspondência, exprimindo-se com clareza, respeitando as
Trabalho colaborativo
convenções textuais e sociolinguísticas, utilizando vocabulário frequente, frases com estruturas
gramaticais simples e recursos adequados.
Redige textos sobre experiências e vivências, respeitando as convenções textuais e utilizando
Ficha de trabalho
vocabulário frequente, frases com estruturas gramaticais simples e recursos adequados.
O aluno, transversalmente:
Interpreta factos, atitudes e valores culturais, mobilizando conhecimentos de natureza diversa e
demonstrando abertura e empatia;
Verifica a eficiência das estratégias adotadas nas atividades de aprendizagem, recorrendo à
comparação com a língua materna e outras línguas e deduzindo regras de funcionamento e uso
correto da língua;
Diversifica estratégias e recursos para consolidar conhecimentos, remediar dificuldades e
promover a aprendizagem colaborativa e a autonomia;
Transfere conhecimentos adquiridos para situações de interação oral e escrita na vida real.

Total

80%

10%

É cumpridor e responsável ( pontualidade , assiduidade , material necessário para as aulas).
Respeita o ambiente de trabalho e os outros, não perturbando o desenvolvimento das atividades
letivas.
Utiliza adequadamente as instalações e o material escolar.
É perseverante perante as dificuldades.

Desenvolvimento pessol e autonomia
Relacionamento interpessoal
ATITUDES
Bem-estar, saúde e ambiente
10%

Total

20%

É interventivo , empreendedor e colaborador.
Demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo com princípios dos direitos
humanos.
Assume e responde pelas suas próprias ações.
Age em função do bem comum, nomeadamente em questões ambientais.

Questão-aula

