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I.20.05 E03 

Aulas Previstas/Turma Observações 

Período A B                

As aulas previstas são 
contabilizadas em unidades de 50 

minutos 

1º Período 24 24                

2º Período 22 22                               

3º Período 19 19                               

Total anual:  65 65                               
 

 Instrumentos e Critérios de Avaliação 

Unidades Temáticas Instrumentos base % Instrumentos complementares % 

1º Período  Descrição dos Instrumentos % 

75 

Descrição dos Instrumentos % 

25 

 

1ère Partie: “Les jeunes d’aujourd’hui” 
 

Unité 0: “C´est parti!” 
 

- Recuperação / consolidação dos conteúdos 
do 7.º ano 

 

Unité 1: "Connectés sur le monde" 
 

 1 teste de avaliação escrita 

 1 prova de avaliação oral 

75 

25 

 

- Observação direta – espaço aula: 

 tarefas propostas na sala de aula 

 tarefas / trabalhos extra-aula solicitados (TC) 

 Prestações orais (participação, leitura, etc.) 

 Atitudes e valores (atenção, interesse, espírito crítico) 
 

 

 

25 

25 

25 

25 

2º Período Descrição dos Instrumentos % 

75 

Descrição dos Instrumentos % 

25 

 

2ème Partie: “Les jeunes: us et coutumes” 
 

Unité 2: "Loisirs et lieux de rencontre" 
 
Unité 3: “Bonnes et mauvaises habitudes” 
 

 1 teste de avaliação escrita 

 1 prova de avaliação oral 

75 

25 

 

- Observação direta – espaço aula: 

 tarefas propostas na sala de aula 

 tarefas / trabalhos extra-aula solicitados (TC) 

 Prestações orais (participação, leitura, etc.) 

 Atitudes e valores (atenção, interesse, espírito crítico) 
 

 

 

25 

25 

25 

25 

3º Período Descrição dos Instrumentos % 

75 

Descrição dos Instrumentos % 

25 

 

3ème Partie: “Les jeunes et la vie 
quotidienne” 

 

Unité 4: “Jeunes consommateurs” 
 

Unité 5: "Vivre et Voyager en France" 
 

 1 teste de avaliação escrita 

 1 prova de avaliação oral 

75 

25 

 

- Observação direta – espaço aula: 

 tarefas propostas na sala de aula 

 tarefas / trabalhos extra-aula solicitados (TC) 

 Prestações orais (participação, leitura, etc.) 

 Atitudes e valores (atenção, interesse, espírito crítico) 

 

 

25 

25 

25 

25 

 

Material básico para a aula: Manual adotado “Mots-Clés 8” com o respetivo caderno de exercícios, caderno diário e material de escrita. 
 

Classificação Final Ensino Básico 

1.º Período Resulta da aplicação dos critérios de avaliação 

2.º Período (Resultados obtidos nos instrumentos de avaliação do 2.º período x 0,6) + (0,4 x resultados médios obtidos nos instrumentos de avaliação do 1.º período) 

3.º Período (Resultados obtidos nos instrumentos de avaliação do 3.º período x 0,4) + (0,6 x média aritmética dos resultados obtidos nos instrumentos de avaliação dos 1.º e 2.º períodos) 
 


