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Curso profissional de Turismo Critérios Específicos da disciplina de Comunicar em Francês 

 
Competências 
transversais 

Competências 
específicas 

Importância 
relativa 

Critérios gerais Instrumentos de recolha de 
informações 

Descritores de desempenho Notação 
quantitativa 

 
 
 
 

Abordagem 
Sociocultural 

 
 
 
 

Desenvolvimento 
da autonomia 

 
 
 
 
 
 

 
Compreensão 
do oral 

 
 

25% 

Conhecimento 
Comunicação 
Resolução de 
problemas 
Relacionamento 
interpessoal 

 
Questionário de audição ativa 
Observação direta 

O aluno demonstrou plenamente os conhecimentos, 
capacidades e atitudes, previstos nas aprendizagens 
essenciais das disciplinas, e conducentes ao 
desenvolvimento das áreas de competência previstas no 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

ES – 18 a 20 valores 
 

 
 
 
 
Expressão oral 

 
 
 
 

25% 

 
Conhecimento 
Comunicação 
Resolução de 
problemas 
Relacionamento 
interpessoal 

Exposição oral  
Entrevista 
Debate 
Simulação  
®Aplicação das Rubricas 
“Produção “e “ interação oral”  
Observação direta 

O aluno demonstrou a maior parte dos conhecimentos, 
capacidades e atitudes, previstos nas aprendizagens 
essenciais das disciplinas, e conducentes ao 
desenvolvimento das áreas de competência previstas no 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

ES – 14 a 17 valores 
 

O aluno demonstrou de forma satisfatória alguns dos 
conhecimentos, capacidades e atitudes, previstos nas 
aprendizagens essenciais das disciplinas, e conducentes ao 
desenvolvimento das áreas de competência previstas no 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

ES – 10 a 13 valores 
 

 
Compreensão 
do escrito 

 
 

25% 

Conhecimento 
Comunicação 
Resolução de 
problemas 
Relacionamento 
interpessoal 

 
Questionário de leitura 
 

O aluno revelou dificuldades nos vários domínios das 
disciplinas, não tendo demonstrado de forma satisfatória 
alguns dos conhecimentos, capacidades e atitudes, previstos 
nas aprendizagens essenciais, conducentes ao 
desenvolvimento das áreas de competência previstas no 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

ES – 06 a 09 valores 
 

 
Expressão 
escrita 

 
 

25% 

Conhecimento 
Comunicação 
Resolução de 
problemas 
Relacionamento 
interpessoal 

 
Produção de textos (descrição de 
imagens, situações…)  e de 
atividades de interação (resposta 
a um email / carta…)  
 

O aluno não ultrapassou as suas dificuldades, não tendo 
adquirido conhecimentos nem desenvolvido as capacidades 
e atitudes, previstos nas aprendizagens essenciais, 
conducentes ao desenvolvimento das áreas de competência 
previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória. 

ES – 00 a 05 valores 
 

 


