
FRANCÊS

MUITO INSUFICIENTE  em 4 ou mais  domínios 

relativos à competência comunicativa.

Não se enquadra de todo num 

grupo e promove os 

comportamentos de desvio

Muito incumpridor e desrespeitador dos 

deveres de aluno 

INSUFICIENTE em 3 ou mais  domínios relativos à 

competência comunicativa

Sem participação nos 

objectivos da turma, isolado e 

pouco cooperante

É incumpridor na maior parte das vezes. Tem mais de 3 faltas disciplinares

SUFICIENTE em 4 ou mais domínios  relativos à 

competência comunicativa. Não pode apresentar 

desempenho MUITO INSUFICIENTE em nenhum  dos 

restantes domínios

Faz um esforço para se integrar 

e ser um elemento cooperante

É irregular no cumprimento dos deveres. 

Tem algumas faltas de material.

Tem no máximo 3 faltas disciplinares ou 

4 participações

BOM em 3 ou mais domínios  da  competência 

comunicativa.

Não pode apresentar desempenho INSUFICIENTE  

em nenhum  dos restantes domínios.

Genericamente cordato e 

cooperante, embora com 

pequenos episódios negativos

É geralmente assiduo e pontual. As 

poucas faltas de material não produzem 

efeitos negativos na aprendizagem

Tem no máximo 1 falta disciplinar ou 2 

participações

 MUITO BOM em 4 ou mais domínios relativos à 

competência comunicativa. Não pode apresentar 

desempenho SUFICIENTE ou  menos  em nenhum 

dos restantes domínios

É cordato, respeitador e 

cooperante

Cumpre os deveres de assiduidade e 

pontualidade, apenas com falhas muito 

pontuais. Traz o material quando é 

necessário

Não tem faltas disciplinares e tem no 

máximo 1 participação

1
Os domínios das 

competências  

intercultural e 

estratégica servem 

de suporte à 

construção e 

desenvolvimento 

da competência 

comunicativa, 

constituindo-se 

esta última como 

central na avaliação 

pedagógica 

(formativa e 

sumativa) do aluno.

2

3

4

5

Perfil comportamental por 

semestre

Critérios de Classificação

Disciplina: Ciclo de ensino: 3.º Ciclo Ano de escolaridade: 7.º e 8.º

Requisitos para Classificação

Requisito 1 Requisito 2 Requisito 3 Requisito 4 Requisito 5

Níveis
P. Intercultural e 

estratégico
Perfil científico

Perfil comportamental 

global
Perfil comportamental global


