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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2022/2023 

FRANCÊS / 3º Ciclo 

 

COMPONENTES 

DAS 

COMPETÊNCIAS 

CRITÉRIOS 
 DE  

AVALIAÇÃO 

DOMÍNIOS / 
TEMAS 

(OPCIONAL) 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Muito Bom 
(90 – 100) 

Bom 
(70 – 89) 

Suficiente 
(50 – 69) 

Insuficiente 
(0 – 49) 
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CONHECIMENTO ….. 

 Conhece todos os 

processos e fenómenos 

científicos e 

tecnológicos. 

 Compreende todos os 

processos e fenómenos 

científicos e 

tecnológicos. 

 Relaciona todos os 

conhecimentos técnicos, 

científicos e 

socioculturais com 

recurso a materiais e 

equipamentos 

tecnológicos. 

 Executa todas as etapas 

do trabalho na 

concretização de 

projetos/produtos finais 

em ambientes físicos ou 

digitais. 

 Conhece a maioria dos 

processos e fenómenos 

científicos e 

tecnológicos. 

 Compreende com 

facilidade os processos 

e fenómenos científicos 

e tecnológicos. 

 Relaciona com 

facilidade 

conhecimentos 

técnicos, científicos e 

socioculturais com 

recurso a materiais e 

equipamentos 

tecnológicos. 

 Executa com facilidade 

etapas do trabalho na 

concretização de 

projetos/produtos finais 

em ambientes físicos 

ou digitais. 

 

 Conhece alguns dos 

processos e fenómenos 

científicos e 

tecnológicos. 

 Compreende alguns 

processos e fenómenos 

científicos e 

tecnológicos. 

 Relaciona com alguma 

dificuldade 

conhecimentos 

técnicos, científicos e 

socioculturais com 

recurso a materiais e 

equipamentos 

tecnológicos. 

 Por vezes executa 

etapas do trabalho na 

concretização de 

projetos/produtos finais 

em ambientes físicos ou 

digitais. 

 Conhece poucos 

processos e fenómenos 

científicos e tecnológicos. 

 Compreende com muita 

dificuldade os processos e 

fenómenos científicos e 

tecnológicos. 

 Não relaciona ou relaciona 

com muita dificuldade 

conhecimentos técnicos, 

científicos e socioculturais 

com recurso a materiais e 

equipamentos 

tecnológicos. 

 Executa com dificuldade 

etapas do trabalho na 

concretização de 

projetos/produtos finais 

em ambientes físicos ou 

digitais. 
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COMUNICAÇÃO ….. 

 Interpreta com muita 

facilidade informação 

oral, escrita e 

multimodal. 

 Expressa-se com muita 

facilidade e com 

profundidade em 

diversos contextos de 

comunicação. 

 Demonstra muita 

capacidade de pesquisa, 

seleção e análise de 

informação. 

 Cria um produto final 

com muita qualidade 

 Interpreta com 

facilidade informação 

oral, escrita e 

multimodal. 

 Expressa-se com 

facilidade e com 

alguma profundidade 

em diversos contextos 

de comunicação. 

 Demonstra capacidade 

de pesquisa, seleção e 

análise de informação. 

 Cria um produto final 

com qualidade 

 Interpreta informação 

oral, escrita e 

multimodal com alguma 

dificuldade. 

 Expressa-se com 

alguma dificuldade em 

diversos contextos de 

comunicação. 

 Demonstra alguma 

capacidade de 

pesquisa, seleção e 

análise de informação. 

 Cria um produto final 

com alguma qualidade. 

 Interpreta informação 

oral, escrita e multimodal 

com muita dificuldade. 

 Expressa-se com muita 

dificuldade em diversos 

contextos de 

comunicação. 

 Demonstra reduzida 

capacidade de pesquisa, 

seleção e análise de 

informação. 

 Não cria ou cria um 

produto com reduzida 

qualidade. 

 
RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 
 

 

….. 

 Representa com muita 

facilidade a informação. 

 Apresenta estratégias 

muito adequadas para 

responder ao problema 

inicial. 

 Formula novas 

questões/estratégias, 

com muita clareza e 

muita capacidade 

argumentativa. 

 Analisa criticamente 

todos os resultados 

obtidos, se necessário, à 

tecnologia. 

 Representa com 

facilidade a informação. 

 Apresenta estratégias 

adequadas para 

responder ao problema 

inicial. 

 Formula novas 

questões/estratégias, 

com clareza e 

capacidade 

argumentativa. 

 Analisa criticamente a 

maioria dos resultados 

obtidos, se necessário, 

à tecnologia. 

 Representa com 

alguma dificuldade a 

informação. 

 Apresenta estratégias 

incompletas para 

responder ao problema 

inicial. 

 Formula, com 

dificuldade, novas 

questões/estratégias, 

revelando alguma 

clareza e capacidade 

argumentativa. 

 Analisa criticamente 

poucos resultados 

obtidos. 

 Não representa ou 

representa com muita 

dificuldade a informação. 

 Não apresenta ou 

apresenta estratégias 

inadequadas para 

responder ao problema 

inicial. 

 Não formula novas 

questões/estratégias, 

com clareza e 

capacidade 

argumentativa. 

 Não analisa criticamente 

os resultados obtidos. 
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PENSAMENTO 

CRÍTICO 
 

….. 
 

 Coloca questões muito 

pertinentes. 

  Relaciona ideias 

complexas e abstratas.  

 Avalia sempre 

raciocínios subjacentes 

às escolhas efetuadas. 

 Coloca questões 

pertinentes. 

 Relaciona ideias 

complexas, algumas 

abstratas. 

 Avalia frequentemente 

raciocínios subjacentes 

às escolhas efetuadas. 

 Coloca algumas 

questões pertinentes. 

 Relaciona ideias pouco 

complexas e abstratas. 

 Avalia alguns 

raciocínios subjacentes 

às escolhas efetuadas. 

 Não coloca ou 

raramente coloca 

questões pertinentes. 

 Revela muita dificuldade 

em relacionar ideias. 

 Não avalia o raciocínio 

subjacente às escolhas 

efetuadas 

PENSAMENTO 
CRIATIVO 

….. 

 Transfere com muita 

facilidade conhecimentos 

para novos contextos. 

 Transfere com 

facilidade 

conhecimentos para 

novos contextos. 

 Transfere alguns 

conhecimentos para 

novos contextos. 

 Transfere poucos ou 

nenhuns dos 

conhecimentos para 

novos contextos. 

RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS 

….. 

 Interage com muita 

facilidade com o grupo, 

aceita e valoriza 

diferentes pontos de 

vista. 

 Colabora sempre na 

resolução de conflitos e 

na tomada de decisão. 

 Interage com alguma 

facilidade com o grupo, 

aceita e valoriza 

diferentes pontos de 

vista. 

 Colabora, com 

frequência, na 

resolução de conflitos e 

na tomada de decisão. 

 Interage pouco com o 

grupo e nem sempre 

aceita diferentes pontos 

de vista. 

 Nem sempre colabora 

na resolução de 

conflitos e na tomada 

de decisão. 

 Raramente interage com 

o grupo e raramente 

aceita diferentes pontos 

de vista. 

 Raramente colabora na 

resolução de conflitos e 

na tomada de decisão. 
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