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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
FRANCÊS – PROVA ORAL 2017 
PROVA 16 | 2017  
 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 3º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Francês, a realizar em 2017 nos termos definidos no Despacho Normativo 1-

A/2017, pelos alunos que se encontram abrangidos pelo plano de estudos instituídos pelo Decreto-Lei nº 

139/2012 de 5 de Julho alterado pelos Decretos-Lei n.os 91/2013, de 10 de julho e 176/2014, de 12 de 

dezembro, com a redação dada pelo Decreto-lei 17/2016 de 4 de abri e pelo Despacho Normativo 1- 

F/2016 de 5 de Abril. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Características e Estrutura; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Duração; 

• Material autorizado. 

 

Objeto de avaliação 
A prova tem por referência o Programa de Francês em vigor para o Ensino Básico e permite avaliar as 

aprendizagens e os conteúdos enquadrados em domínios do Programa da disciplina e passíveis de 

avaliação em prova oral. 

 

Caracterização da prova 
A prova é cotada para 100 pontos. 

A distribuição da cotação apresenta-se no Quadro 1. No Quadro 2 apresentam-se as competências a avaliar 

(critérios específicos) e cotação por item. 

 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Domínios Cotação 
(em pontos) 

Conversa informal (motivação, familiarização…) 
Leitura e interpretação de um texto 
Conversa sobre:  
•uma gravura  
•um artigo/ notícia de revista ou jornal  
•um tema escolhido pelo aluno ou professor  
•um livro/ conto / filme / tema musical  
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Quadro 2 – Competências a avaliar (critérios específicos) e cotação por item 

 
Competências a avaliar 
(critérios específicos) 

Cotação  
por item 

 
Competência linguística:                                                                                                                      
 - capacidade de exprimir ideias                                                         
 - correção                                                          
 - fluência                                                            
 - coerência do discurso                                  
- pronúncia 
                                                        
Competência sociocultural: 
- conhecimento dos temas abordados                   
- expressão do seu ponto de vista relativamente   aos assuntos em questão 
 
Competência pragmática: 
- ajustamento/reformulação do discurso sempre que necessário 
- autonomia                                                                    
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Critérios Gerais de Classificação 
Os alunos deverão ser capazes de articular/discriminar sons quer em palavras isoladas quer na articulação 

do discurso; utilizar corretamente entoação, acentuação, ritmo e compreender e utilizar as características 

informais da língua. 

Os alunos deverão ser capazes de compreender e exprimir-se corretamente utilizando a Língua Francesa; 

compreender e utilizar corretamente diferentes formas gramaticais de acordo com as suas intenções e 

necessidades comunicativas e o respetivo contexto. 

 Serão objeto de avaliação as seguintes áreas do discurso oral: pronúncia, fluência, vocabulário, autonomia 

em relação ao interlocutor (maior ou menor pedido de esclarecimentos), complexidade do discurso / 

correção gramatical. 

 

Material Autorizado 
O examinando não necessita de apresentar qualquer tipo de material. 

 

Duração 
- A prova tem a duração de 15 minutos. 


