DGE – Direção-Geral da Educação
DGAE – Direção-Geral da Administração Escolar
DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Informação – Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo do Ensino Básico – 2021/2022
Disciplina: Francês

Código 16
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º ciclo da
disciplina de Francês, a realizar em 2022, nomeadamente:
Objeto de avaliação
Características e estrutura
Critérios gerais de classificação
Material
Duração

1. Objeto de avaliação
A prova, tanto escrita como oral, tem por referência o Programa de Francês em vigor, as orientações
presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, as Aprendizagens Essenciais e o
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

2. Características e Estrutura
A prova é constituída por uma prova escrita e uma prova oral, ambas de caráter obrigatório.
Prova Escrita
A prova escrita é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos.
A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1
Quadro 1- Distribuição da cotação
Grupos

Domínios

Cotação (em pontos)

I

Compreensão oral

15

II

Compreensão escrita

35

III

Compreensão escrita com aplicação de

30

estruturas morfossintáticas
IV
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Grupo I
Permite avaliar o desempenho do aluno na compreensão oral, tendo como suporte um texto áudio,
subordinado ao tema “Cultura e estética”.
Grupo II
Permite avaliar a compreensão escrita através da leitura de um texto, subordinado ao tema “Cultura e
estética”. Este grupo é constituído por itens de seleção (escolha múltipla, seleção de expressões ou frases e
completamento).
Grupo III
Permite avaliar a compreensão escrita, mobilizando conhecimentos linguísticos - formação do plural,
expressão da negação e palavras de ligação. Este grupo é constituído por itens de seleção (escolha múltipla e
completamento) e de construção (transformação).
Grupo IV
Permite avaliar a expressão escrita, através de um item de resposta extensa. Este item apresenta orientações
no que respeita ao tema e à extensão da resposta (60 a 80 palavras).
Prova Oral
A prova oral é cotada para 100 pontos e é constituída por três fases.
A distribuição da cotação pelas fases apresenta-se no Quadro 2
Quadro 2 – Distribuição da cotação
Fases

1ª - Interação

Domínios

Cotação (em pontos)

– Interagir em situações de comunicação
diversificadas, fornecendo informação
pessoal e expressando opiniões.

20

2ª - Leitura

– Ler expressivamente um documento
escrito.

40

3ª - Produção

– Produzir textos orais a partir da
interpretação de documentos, com
linguagem verbal e/ou não verbal.

40

examinador e
examinando

individual

3. Critérios Gerais de Classificação
Prova Escrita
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos
apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
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Nos itens de seleção / escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de
forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.
Os itens de construção que não correspondem ao solicitado, independentemente da qualidade do texto
produzido, são classificados com zero pontos.
O Grupo IV integra um item de resposta extensa. São classificadas com zero pontos as respostas em que se
verifique o afastamento integral do tema ou cuja extensão seja inferior a 20 palavras.
Prova Oral
Na prova oral, os enunciados produzidos devem evidenciar: domínio do código fonético francês; ritmo e
entoação; compreensão global dos enunciados; capacidade de emitir opiniões críticas; clareza das ideias;
coesão e coerência das respostas; adequação vocabular; uso correto das estruturas morfossintáticas e
semânticas.

4. Material
Prova Escrita
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
É permitida a utilização de dicionários.
Não é permitido o uso de corretor.
Prova Oral
Todo o material necessário será fornecido pelo examinador.

5. Duração
Prova Escrita
A prova escrita tem a duração de 90 minutos.
O domínio da compreensão oral é avaliado nos primeiros 15 minutos da prova.
Prova Oral
A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos.
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