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 PERFIL DO ALUNO – FRANCÊS – 3.º Ciclo 

 

 

Domínios  O aluno: 

Compreensão oral 

- Compreende as ideias principais e informação relevante explícita em mensagens e 
textos curtos sobre experiências pessoais e situações do quotidiano, interesses próprios 
e temas da atualidade, sempre que sejam constituídos, essencialmente, por frases 
simples e vocabulário muito frequente e sejam articulados de forma clara e pausada. 

Compreensão escrita 

- Compreende as ideias principais e informação relevante explícita em mensagens e 
textos simples e curtos que descrevam e/ou narrem experiências pessoais e situações 
do quotidiano, interesses próprios e temas da atualidade, sempre que sejam 
constituídos essencialmente por frases simples e vocabulário muito frequente. 

Interação / produção 
oral 

- Exprime-se de forma simples e/ou interage em conversas curtas bem estruturadas e 
ligadas a diferentes situações.  
- Troca ideias, informações e opiniões sobre diferentes situações e temas da atualidade, 
tendo em conta o discurso do interlocutor e respeitando os princípios de delicadeza.  
- Usa vocabulário muito frequente e frases simples mobilizando as estruturas 
gramaticais adequadas.  
- Pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 

Interação / produção 
escrita 

- Escreve textos diversos. 
- Pede e dá informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano, 
experiências pessoais, acontecimentos reais ou imaginários, preferências e opiniões.  
- Respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens, adequando-as ao 
destinatário.  
- Utiliza vocabulário muito frequente e frases curtas, articulando, de forma adequada, 
as ideias. 

Gramática / 
Vocabulário 

- Utiliza vocabulário diversificado. 
- Revela conhecimentos sobre estruturas gramaticais e aplica-os adequadamente. 

Socioafetivo 

- Não perturba o funcionamento das aulas. 
- Traz o material didático necessário. 
- Participa nas aulas, mesmo quando não é solicitado / de forma voluntária. 
- Realiza trabalhos autónomos. 
- É assíduo e pontual. 
- Interessa-se pelo seu percurso escolar e executa as tarefas solicitadas. 

 


