
 

Perfil de Aprendizagens Específicas - Francês – 3. º CEB 

Domínios do 
conhecimento relativos à 

competência 
comunicativa 

Nível 1 
0 – 19% 

Nível 2 
20 – 49% 

Nível 3 
50% - 69% 

Nível 4 
70% - 89% 

Nível 5 
90% - 100% 
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O aluno não compreende as 
ideias principais nem 
informação relevante explícita 
em mensagens e textos curtos 
sobre experiências e situações 
do dia-a-dia, interesses 
próprios e temas da 
atualidade, quando o débito de 
fala é relativamente lento e 
pausado  

 

O aluno compreende de forma muito 
limitada as ideias principais e 
informação relevante explícita em 
mensagens e textos curtos sobre 
experiências e situações do dia-a-dia, 
interesses próprios e temas da 
atualidade, quando o débito de fala é 
relativamente lento e pausado.  

O aluno compreende globalmente 
as ideias principais e informação 
relevante explícita em mensagens 
e textos curtos sobre experiências 
e situações do dia-a-dia, 
interesses próprios e temas da 
atualidade, quando o débito de 
fala é relativamente lento e 
pausado.  

O aluno compreende com 
facilidade as ideias principais e 
informação relevante explícita em 
mensagens e textos curtos sobre 
experiências e situações do dia-a-
dia, interesses próprios e temas 
da atualidade, quando o débito de 
fala é relativamente lento e 
pausado.  

O aluno compreende muito 
facilmente as ideias principais e 
informação relevante explícita em 
mensagens e textos curtos sobre 
experiências e situações do dia-a-
dia, interesses próprios e temas 
da atualidade, quando o débito de 
fala é relativamente lento e 
pausado.  
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 O aluno não compreende as ideias 

principais e informação relevante 
explícita em mensagens e textos 
que descrevam e/ou narrem 
experiências e situações do dia-a-
dia, interesses próprios e temas 
da atualidade em que predomine 
uma linguagem corrente.  

O aluno compreende de forma muito 
limitada as ideias principais e 
informação relevante explícita em 
mensagens e textos que descrevam 
e/ou narrem experiências e situações 
do dia-a-dia, interesses próprios e 
temas da atualidade em que 
predomine uma linguagem corrente.  

O aluno compreende globalmente 
as ideias principais e informação 
relevante explícita em mensagens 
e textos que descrevam e/ou 
narrem experiências e situações 
do dia-a-dia, interesses próprios e 
temas da atualidade em que 
predomine uma linguagem 
corrente.  

O aluno compreende com 
facilidade as ideias principais e 
informação relevante explícita em 
mensagens e textos que 
descrevam e/ou narrem 
experiências e situações do dia-a-
dia, interesses próprios e temas 
da atualidade em que predomine 
uma linguagem corrente.  

O aluno compreende muito 
facilmente as ideias principais e 
informação relevante explícita em 
mensagens e textos que 
descrevam e/ou narrem 
experiências e situações do dia-a-
dia, interesses próprios e temas 
da atualidade em que predomine 
uma linguagem corrente.  
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O aluno não interage em 
conversas curtas bem 
estruturadas e ligadas a situações 
do quotidiano. Não consegue 
trocar ideias, informações e 
opiniões sobre experiências e 
interesses pessoais e temas da 
atualidade, tendo em conta o 
discurso do interlocutor e 
respeitando os princípios de 
delicadeza. Não usa vocabulário 
básico e não consegue elaborar 
frases simples, utilizando as 
estruturas gramaticais mais 
elementares. Não pronúncia de 
forma a ser entendido.  

O aluno interage de forma muito 
limitada em conversas curtas bem 
estruturadas e ligadas a situações do 
quotidiano. Tem dificuldade em trocar 
ideias, informações e opiniões sobre 
experiências e interesses pessoais e 
temas da atualidade, tendo em conta o 
discurso do interlocutor e respeitando 
os princípios de delicadeza. Usa 
vocabulário muito limitado e frases 
rudimentares, com bastantes 
interferências da língua materna, não 
utilizando as estruturas gramaticais 
adequadas. Pronuncia de forma pouco 
clara, dificultando a compreensão dos 
seus enunciados por parte do 
interlocutor.  

O aluno interage regularmente 
em conversas curtas estruturadas 
e ligadas a situações do 
quotidiano. Troca ideias, 
informações e opiniões sobre 
experiências e interesses pessoais 
e temas da atualidade, tendo em 
conta o discurso do interlocutor e 
respeitando os princípios de 
delicadeza. Geralmente, usa 
vocabulário frequente e frases 
simples, utilizando estruturas 
gramaticais adequadas, com 
algumas interferências da língua 
materna. Pronuncia de forma 
suficientemente clara para ser 
entendido.  

O aluno interage com facilidade 
em conversas curtas bem 
estruturadas e ligadas a situações 
do quotidiano. Troca facilmente 
ideias, informações e opiniões 
sobre experiências e interesses 
pessoais e temas da atualidade, 
tendo em conta o discurso do 
interlocutor e respeitando os 
princípios de delicadeza. Usa 
vocabulário frequente, com 
alguma destreza, e frases simples, 
utilizando as estruturas 
gramaticais adequadas, com 
ligeiras interferências da língua 
materna. Pronuncia de forma 
clara para ser entendido.  

O aluno interage com destreza em 
conversas curtas, bem 
estruturadas e ligadas a situações 
do quotidiano. Troca, com muito 
facilidade, ideias, informações e 
opiniões sobre experiências e 
interesses pessoais e temas da 
atualidade, tendo em conta o 
discurso do interlocutor e 
respeitando os princípios de 
delicadeza. Usa, com destreza, 
vocabulário frequente e variado, 
bem como frases simples, 
utilizando as estruturas 
gramaticais adequadas, com raras 
interferências da língua materna. 
Pronuncia de forma bastante 
clara.  
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O aluno não se exprime sobre 
assuntos do seu interesse nem 
descreve experiências pessoais ou 
situações do quotidiano. Não 
exprime opiniões, gostos e 
preferências sobre temas da 
atualidade. Não usa vocabulário 
básico e não consegue elaborar 
frases simples, utilizando as 
estruturas gramaticais mais 
elementares. Não pronuncia de 
forma a ser entendido.  

O aluno exprime-se, de forma muito 
limitada, sobre diversos assuntos do 
seu interesse. Dificilmente descreve 
experiências pessoais e situações do 
quotidiano, presentes, passadas ou 
futuras reais ou imaginárias. 
Raramente exprime opiniões, gostos e 
preferências sobre temas da 
atualidade. Usa vocabulário muito 
limitado e frases rudimentares, com 
bastantes interferências da língua 
materna, não utilizando as estruturas 
gramaticais adequadas. Pronuncia de 
forma pouco clara, dificultando a 
compreensão do seu discurso.  

O aluno exprime-se, 
regularmente, de forma simples, 
sobre diversos assuntos do seu 
interesse. Descreve, de forma 
inteligível, experiências pessoais e 
situações do quotidiano, 
presentes passadas ou futuras 
reais ou imaginárias. e exprime 
algumas opiniões, gostos e 
preferências sobre temas da 
atualidade Geralmente, usa 
vocabulário frequente e frases 
simples, utilizando estruturas 
gramaticais adequadas, com 
algumas interferências da língua 
materna. Pronuncia de forma 
suficientemente clara para ser 
entendido.  

O aluno exprime-se, com 
facilidade, de forma simples, 
sobre diversos assuntos do seu 
interesse. Descreve, facilmente, 
experiências pessoais e situações 
do quotidiano, presentes 
passadas ou futuras reais ou 
imaginárias. e exprime opiniões, 
gostos e preferências sobre temas 
da atualidade. Usa, com alguma 
destreza, vocabulário frequente e 
frases simples, mobilizando 
estruturas gramaticais adequadas, 
com ligeiras interferências da 
língua materna. Pronuncia de 
forma clara para ser entendido.  

O aluno exprime-se, com destreza, 
de forma simples, sobre diversos 
assuntos do seu interesse. 
Descreve, com bastante 
facilidade, experiências pessoais e 
situações do quotidiano, 
presentes passadas ou futuras 
reais ou imaginárias.  e exprime 
opiniões, gostos e preferências 
sobre temas da atualidade. Usa, 
com destreza, vocabulário 
frequente e variado, bem como 
frases simples, utilizando as 
estruturas gramaticais adequadas, 
com raras interferências da língua 
materna. Pronuncia de forma 
bastante clara. 

ES
C

R
EV

ER
 

P
ro

d
u

çã
o

 e
sc

ri
ta

 /
 In

te
ra

çã
o

 

O aluno não consegue escrever 
um texto (80 – 100 palavras) 
articulado sobre assuntos do seu 
interesse, situações do 
quotidiano, desejos e ambições, 
no presente, passado e futuro. É 
incapaz de exprimir opiniões, 
gostos e preferências, utilizando 
vocabulário elementar e 
estruturas gramaticais básicas. 
Revela graves incorreções 
ortográficas e recorre 
insistentemente à língua materna.  

O aluno dificilmente consegue escrever 
um texto respeitando o número de 
palavras (80 – 100 palavras) articulado 
de forma simples, sobre assuntos do 
seu interesse, situações do quotidiano, 
desejos e ambições, no presente, 
passado e futuro, reais ou imaginários. 
Tem muita dificuldade em exprimir 
opiniões, gostos e preferências e 
utilizar vocabulário básico, bem como 
estruturas gramaticais simples. Muito 
dificilmente consegue articular ideias 
com coerência e coesão. Revela muitas 
interferências da língua materna e 
bastantes incorreções ortográficas.  

O aluno escreve um texto (80 – 
100 palavras) articulado de forma 
simples, sobre assuntos do seu 
interesse, situações do 
quotidiano, desejos e ambições, 
no presente, passado e futuro, 
reais ou imaginários. Exprime 
algumas opiniões, gostos e 
preferências, utilizando, 
geralmente, vocabulário 
frequente e estruturas gramaticais 
simples. Articula as ideias com 
alguma coerência e coesão. 
Revela, por vezes, interferências 
da língua materna e algumas 
incorreções ortográficas.  

O aluno escreve um texto (80 – 
100 palavras) articulado de forma 
simples, sobre assuntos do seu 
interesse, situações do 
quotidiano, desejos e ambições, 
no presente, passado e futuro, 
reais ou imaginários. Exprime, 
com alguma facilidade, opiniões, 
gostos e preferências, utilizando 
vocabulário frequente, estruturas 
gramaticais simples. Articula as 
ideias com coerência e coesão. 
Revela ligeiras interferências da 
língua materna e escassas 
incorreções ortográficas.  

O aluno escreve um texto (80 – 
100 palavras) articulado de forma 
simples, sobre assuntos do seu 
interesse, situações do 
quotidiano, desejos e ambições, 
no presente, passado e futuro, 
reais ou imaginários. Exprime, 
com bastante facilidade, opiniões, 
gostos e preferências, utilizando 
vocabulário frequente e 
estruturas gramaticais simples. 
Articula as ideias com coerência e 
coesão. Raramente revela 
interferências da língua materna 
ou incorreções ortográficas.  

Nota:   O aluno deverá ainda ser capaz de desenvolver, no âmbito das Atitudes e Valores, competência intercultural, estabelecendo relações entre as culturas da língua 

materna e da língua estrangeira, enriquecendo a sua visão do mundo e a interpretação das diferenças e das semelhanças. E ainda, deve ficar munido de competência 

estratégica identificando estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao seu perfil de aprendente, utilizando recursos de aprendizagem variados, 

reconhecendo os erros como parte integrante do processo de aprendizagem e propondo formas de os superar, acedendo ao sentido de mensagens orais e escritas através 



 
de diversos indícios contextuais e textuais, alargando os recursos verbais e não-verbais e mobilizando suportes diversos nas tarefas de interação e de produção oral e 

escrita.  
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