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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 

 

 

 

 
 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova final a nível de escola da disciplina 

de Francês (Língua Estrangeira II) a realizar em 2022 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos 

planos de estudo instituídos pelo artigo 19º, ponto 1, alínea a), do Despacho Normativo nº 10- A/2022 de 24 
de março. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do 

Programa da disciplina. 

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

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que 

fiquem devidamente informados sobre a prova que irão realizar. 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado 

dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo 

Programa, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova tem por referência o Programa de Francês – Língua Estrangeira II (nível 3) em vigor para 

o terceiro ciclo do ensino básico, as orientações, as escalas de descritores enunciadas no Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001), o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória bem como as Aprendizagens Essenciais de Francês. 

A avaliação, realizada através de uma prova escrita final e uma prova oral de duração limitada, só 

permite avaliar parte dos conhecimentos e das competências enunciados no Programa. A resolução das 

provas pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no Programa, mas não expressas nesta 

informação. 

As tarefas e as atividades propostas visam verificar as aquisições significativas que permitiram 

construir a competência geral de comunicação de cada discente, resultado de uma exposição 

diversificada, participada e interativa à língua e à cultura. 

Este tipo de provas apenas permitem avaliar, de entre as competências mencionadas no Programa, 

as inerentes à compreensão, à produção, à interação oral e à mediação de textos escritos. 

 

Deste modo, e sem prejuízo do desenvolvimento integrado e da avaliação em aula de todas as 

competências prescritas, as provas permitem avaliar: 

Competências gerais, designadamente de conhecimento declarativo/sociocultural; 

Competências de comunicação escrita nas vertentes linguística, sociolinguística e pragmática. 
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Assim, deve o aluno: 

Compreender textos escritos de natureza diversificada, adequados ao seu desenvolvimento 

intelectual, sócio-afetivo e linguístico; 

Utilizar os seus conhecimentos sobre sequências discursivas e sobre o uso da língua em situação de 

comunicação; 

Proceder à mediação de discursos em situações específicas de comunicação; 

Produzir textos orais e escritos, em resposta a necessidades específicas de comunicação. 

Respeitando os objetivos de aprendizagem enunciados no Programa, as provas contemplam: 

Conteúdos lexicais e morfossintáticos; 

Conteúdos discursivos: sequências dialogais, narrativas, descritivas, explicativas e argumentativas; 

 

Áreas de referência sociocultural 

São as seguintes as áreas de referência sociocultural que constam do Programa para a disciplina: 

 

1. Identificação pessoal 

2. Caraterização 

3. Higiene e saúde 

4. A família 

5. A escola 

6. Os grupos 

7. Meio envolvente 

8. Os jovens de hoje 

9. Hábitos e costumes 

10. Serviços 

11. Vida económica 

12. Quotidiano ambiental 

13. Escolha da carreira 

14. Cultura e estética 

15. Ciência e tecnologia 

16. Cooperação internacional 

17. Qualidade de vida 

 

2. ESTRUTURA E TIPOS DE ITENS (Caracterização da prova) 

 

A prova escrita apresenta três grupos: 

O Grupo I integra um texto. Avalia-se a aprendizagem nos domínios da leitura e da 

compreensão. 

Este grupo é constituído por itens de resposta fechada (seleção de informação, associação, 

interpretação).  

                                                                                                                          Cotação: 40 pontos. 

 

O grupo II – Aplicação de conhecimentos linguístico (funcionamento da língua): 

Cotação: 30 pontos 

 

O grupo III, constituído por dois itens de resposta aberta orientada (só responde a um) - permite 

avaliar a aprendizagem no domínio da Escrita. 

                                                                                                                        Cotação: 30 pontos 

 

TOTAL: 100 PONTOS 
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Exemplos de atividades e de tarefas que podem ser propostas, de acordo com o tipo de item na 

prova escrita. 

Escolha múltipla 

Selecionar, de entre várias opções, a(s) resposta(s) correta(s); Verdadeiro/falso. 

Itens de construção 

Resposta curta 

Responder com informações contidas num texto; 

Resposta restrita 

Reformular/reescrever frases ou pequenos textos. 

Completar partes de um texto. 

Resposta extensa 

Escrever uma carta, uma mensagem, um fax, um e-mail, seguindo determinadas instruções sobre o 

seu conteúdo e sobre o seu contexto comunicativo (emissor, recetor, situação); 

Narrar factos, acontecimentos ou experiências usando um guião. 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

 

A prova oral apresenta três partes: 

Resposta a perguntas de ordem pessoal; 

Descrição/ comentário de uma ou mais imagens; 

Interação com base numa situação específica de comunicação. 

 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Os critérios de classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum de Referência 

para as Línguas relativos às competências gerais e às competências de comunicação escrita, nas 

vertentes linguística, sociolinguística e pragmática. 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 

Os critérios específicos de classificação estão geralmente organizados por níveis de desempenho, a 

que correspondem pontuações fixas. São previstos níveis intercalares de desempenho, que não se 

encontram descritos, a fim de que sejam contempladas possíveis variações nas respostas dos alunos. 

Qualquer resposta que não corresponda ao nível mais alto descrito é integrada num dos níveis 

inferiores, de acordo com o desempenho observado.  

Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo mais 

elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos.  

Nos itens de construção – de resposta curta, de resposta restrita e de resposta extensa, é atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado, independentemente da 

qualidade do texto apresentado. No item de construção de resposta extensa, os cinco níveis são 

considerados em dois parâmetros: competência pragmática e competência linguística. Nesse item, a 

competência linguística só é avaliada se o aluno tiver tratado o tema proposto e se o seu texto se situar, 

pelo menos, no nível 1 da competência pragmática. 

 

É obrigatória a realização de uma Prova Oral, a qual avalia os níveis de desempenho do aluno 

relativamente a âmbito, correção, fluência, desenvolvimento temático e coerência e interação. 

A aprovação na disciplina de Francês resulta da média aritmética das classificações obtidas nas duas 

provas. 
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Caracterização da prova oral 
 

Duração da Prova: 10 a 15 minutos 

Estrutura da Prova: A prova oral é constituída por três momentos e é aplicada a dois ou três alunos 

simultaneamente, incidindo sobre os domínios de referência indicados para a prova escrita.         

                                                                                                                                                                                                                         
MOMENTOS DURAÇÃO 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

1º 

 

+/- 3 minutos 

 

(+/- 1,5 minutos para cada 

aluno) 

interação 

Professor interlocutor - 

Aluno (alternada ou 

simultaneamente) 

Monólogo 

Descrição/ Comentário 

(baseado em imagens, 

frases, citações, etc.) 

 

 

 

2º 

 

 

+/- 3 minutos 

(+/-1,5 minutos para cada 

examinando: 

- 0,5 minuto de preparação; 

- 1 minuto de produção oral 

sem interrupções) 

 

 

Produção Individual de 

cada Aluno 

 

 

Produção Individual de 

cada Aluno 

 

 

 

 

 

 

3º 

+/-4 minutos 

(+/- 1 minuto para tomar 

conhecimento da tarefa 

+/- 2 minutos para o diálogo 

entre os alunos e 

+/- 1 minuto para o professor- 

interlocutor interpelar cada um 

dos alunos) 

 

interação em: 

 

- pares 

Aluno - Aluno 

 

- grupo 

Aluno – Professor 

interlocutor – Aluno 

Diálogo de cooperação para 

resolução de uma tarefa, 

problema, etc… (baseado 

em imagens, pequenos 

textos, indicações, etc.) 

 

Diálogo 

Pergunta(s)/ resposta(s) 

 
O entendimento que se faz destas categorias é o seguinte: 

• Âmbito – capacidade de usar os recursos linguísticos necessários à comunicação, em termos de 

variedade, extensão/ espectro do conhecimento. – 25% 

• Correção – capacidade de usar as estruturas gramaticais e pronunciar as palavras de acordo com as 

regras do sistema linguístico e também de usar o vocabulário e a entoação adequados. – 15% 

• Fluência – capacidade de formular e/ou prosseguir com um discurso com ritmo adequado ao 

contexto, sem que hesitações, pausas ou reformulações exijam demasiado esforço de compreensão ao 

interlocutor. – 10% 

• Desenvolvimento temático e coerência – capacidade de utilizar conhecimentos/ informação e de se 

expressar sobre qualquer dos temas prescritos pelo programa de forma organizada e sequencial, ativando 

componentes da competência discursiva. – 25%  

• Interação – capacidade de comunicar com outro falante, envolvendo negociação de significado entre 

emissor e recetor da mensagem. – 25% 

_________________________________________________ 

A prova de oralidade tem a cotação de 100 pontos. 

4. MATERIAL  

 

O aluno apenas pode usar na prova, como material de escrita, 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 consulta de dicionários unilingues e bilingues. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5.  DURAÇÃO  

 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 


