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CRITÉRIOS E DESCRITORES OPERATIVOS PARA FRANCÊS – 3º Ciclo  

DOMÍNIOS 
Ponderação  

(%) 
Descritores Operativos 

Técnicas de recolha de 
informação   

PASEO – Áreas de 
competências 

Compreensão oral  15% 

Compreende, com facilidade, discursos produzidos de forma clara; segue conversas do 
dia a dia; acompanha uma apresentação breve sobre temas estudados; compreende o 
essencial de programas em modo áudio/audiovisual sobre temas atuais ou de 
interesse cultural; segue orientações detalhadas, mensagens e informações diversas. 

 
Testagem 

(Classificatório) 
 - Teste de compreensão 

oral 
Exercícios de 

compreensão oral 

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

Compreensão, 
Interação e 

produção escrita 
20% 

Compreende textos escritos em linguagem clara e corrente; compreende textos factuais 
sobre assuntos de interesse pessoal, cultural ou social;  
Interage, com linguagem coloquial, sobre assuntos de carácter geral; escreve 
comentários e mensagens em blogues e redes sociais; responde a um inquérito, postal 
e/ou email. 
Produz textos, de complexidade crescente, utilizando vocabulário comum, mas 
diversificado; reconta um acontecimento e escreve sobre os temas estudados. 
 

 
Testagem  

(Classificatório) 
- Teste escrito 

 
Ficha de trabalho 
Testes formativos 

 Produção de textos 
escritos 

 

A. Linguagens e textos 
B. Informação e 
comunicação  
C. Raciocínio e 
resolução de problemas 
E. Relacionamento 
interpessoal  
F. Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Interação e 
produção oral  

20% 

Interage, com correção, sobre assuntos conhecidos, podendo pedir ajuda e reformular 
o discurso; interage em diálogos, com correção, sobre tópicos da atualidade; troca 
ideias, informações e opiniões sobre pessoas, experiências e acontecimentos; 
(Re)produz textos orais, previamente preparados, com pronúncia e entoação 
adequados; faz pequenas apresentações; produz, de forma simples e linear, discursos 
de cunho pessoal. 

Observação 
(Classificatório) 

 - Grelha de observação 
de apresentação oral 

Interação entre pares 
Questionário oral 

A. Linguagens e textos 
B. Informação e 
comunicação 
D. Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 E. Relacionamento 
interpessoal 
F. Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
J. Consciência e 
Domínio do corpo 

Leitura 
 

15% 

Lê com expressividade, pronúncia e ritmo; 
Lê textos de leitura extensiva de natureza diversa; 
Utilizar dicionários diversificados. 

 
Leitura de textos 

Grelha de observação 

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

Domínios transversais 

Intercultural 
Conhece universos culturais diferenciados. 

Gramática 
Compreende formas de organização do léxico e conhece as estruturas da língua. 
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