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Documento explicativo para os pais da  Escala para a Avaliação do francês (ILSS primario) 

    
Nível 5 

   
Nível 4 Oral : Seu filho se expressa sem 

dificuldade sobre vários 

assuntos. Ele consegue se 

comunicar sem erros ou 

cometendo poucos erros.  

Leitura : Ele consegue ler e 

entender textos sobre vários 

assuntos conhecidos ou 

desconhecidos. 

Escritura : Ele consegue 

escrever textos maiores sobre 

vários assuntos. Ele  produz 

diversas frases complexas.  

  
Nível 3 Oral : Seu filho se expressa 

sobre vários assuntos 

produzindo frases mais 

específicas.  

Leitura : Ele lê e entende textos 

sobre assuntos diversos.  

Escritura : Ele escreve textos 

maiores sobre assuntos 

conhecidos. Ele é capaz de 

produzir frases complexas 

cometendo alguns erros.  

 

 
Nível 2 Oral : Seu filho é capaz de 

conversar sobre vários assuntos 

usando frases simples mais ou 

menos claras.  

Leitura : Ele lê e entende textos 

maiores sobre assuntos que são 

geralmente conhecidos.  

Escritura : Ele escreve frases 

simples e bem estruturadas. Ele 

comença a produzir frases mais 

complexas com alguns erros.  

Nível 1 
Oral : Seu filho é capaz de 

expressar-se  com  frases 

simples cometendo vários 

erros.   

Leitura : Ele lê e entende  

frases simples sobre assuntos 

conhecidos.  

Éscritura : Ele escreve legível 

e deixa espaços entre as 

palavras. Ele escreve  frases 

simples cometendo erros.   

Oral : Seu filho entende e usa 

palavras e frases 

memorizadas.  

Leitura : Ele reconhece 

palavras aprendidas na sala 

de aula e comença a poder ler 

sílabas simples.   

Escritura : Ele escreve 

legível a maioria das letras do 

alfabeto.  Ele copia ou 

escreve palavras com alguns 

erros. 

Legênda  

A Excede as exigências da escala        B Satisfaz claramente as exigências da escala         C Satisfaz minimamente as exigências da escala          D Não satisfaz as exigências da escala 


