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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

FRANCÊS  

Prova 16 / 2020 Ano letivo: 2019/20 

Natureza da prova: Escrita e Oral  

3.º Ciclo do Ensino Básico   (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º Ciclo da 

disciplina de Francês, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material autorizado 

 Duração 

 

 

1 - OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A Prova de Equivalência à Frequência tem por referência as Metas Curriculares, o Programa de Francês – 3º 

Ciclo – LE I e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas - QECR (2001).  

 

Na prova escrita, são objeto de avaliação a compreensão do oral, o uso da língua, a leitura e a escrita, 

enquadrados nas competências linguística (nas vertentes lexical, gramatical, semântica e ortográfica), 

pragmática (nas vertentes discursiva, funcional e estratégica) e sociolinguística. A demonstração destas 

competências envolve a mobilização dos conteúdos programáticos, nomeadamente, Língua Francesa, 

Compreensão, Produção e Interpretação de Textos e Sociocultural, e os respetivos processos de 

operacionalização, prescritos pelo Programa.  

 

Na prova oral, é objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão oral, da 

produção oral e da interação oral. A demonstração desta competência envolve a mobilização dos conteúdos 

programáticos, nomeadamente, Compreensão e Produção oral, Interação oral, e os respetivos processos de 

operacionalização, prescritos pelo Programa.  
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2 - CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

2.1 - PROVA ESCRITA 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

A prova é cotada para 100 porcento e é constituída por quatro grupos que incluem itens de seleção (escolha 

múltipla, associação simples, ordenação e completamento) e itens de construção (resposta curta, restrita e 

extensa). 

Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios. 

O Grupo I, com a cotação de 15%, é constituído por itens de seleção e permite avaliar o desempenho do 

aluno na compreensão do oral, tendo como suporte textos áudio. 

O Grupo II, com a cotação de 45%, é constituído por itens de seleção e de construção e permite avaliar o 

desempenho do aluno no seu conhecimento do uso da língua e na leitura, implicando o recurso a diferentes 

estratégias de leitura global, seletiva e analítica. Os itens referentes à leitura podem ter um ou mais textos 

como suporte. 

O Grupo III, com a cotação de 45%, é constituído por itens de seleção e de construção e permite avaliar o 

desempenho do aluno no domínio da língua francesa nas vertentes gramatical, semântica e ortográfica. 

O Grupo IV, com a cotação de 20%, é constituído por itens de construção e permite avaliar o desempenho do 

aluno em atividades de interação e produção escritas. Este item apresenta orientações no que respeita à 

tipologia textual, ao tema e à extensão (de 80 a 100 palavras). 

 

2.2 - PROVA ORAL 

A prova oral consiste na realização de atividades de compreensão, produção e interação oral, cujos temas 

se inserem nas áreas do conteúdo Sociocultural enunciadas no Programa.  

Os alunos farão a prova oral a pares sendo avaliados por um júri de três professores (um interlocutor e dois 

avaliadores). Ao longo da prova as componentes serão avaliadas com base num guião elaborado para o 

efeito com os respetivos critérios de avaliação que se distribuem por níveis de desempenho. 

 A prova é cotada para 100 porcento. 

 

3 - CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

3.1 - PROVA ESCRITA 

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

Línguas relativos às diferentes competências de uso da língua – ler e escrever – e à competência 

sociocultural. 

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 porcento. 

Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível 

identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

Qualquer resposta escrita a lápis é cotada com zero porcento. 
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ITENS DE SELEÇÃO 

Nos itens de 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 porcento. 

Nos itens de associação, são atribuídas pontuações às respostas, total ou parcialmente corretas, de acordo 

com os critérios específicos. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas, total ou parcialmente corretas, de acordo 

com os critérios específicos. 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de desempenho 

resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da aplicação dos critérios de 

desvalorização definidos para situações específicas. 

No item de resposta extensa (Grupo IV), caso a resposta não cumpra de forma inequívoca a instrução no que 

respeita ao tema e ao tipo de texto, será classificada com zero porcento em todos os parâmetros. 

 

3.2 - PROVA ORAL 

Os alunos são avaliados nas várias competências orais ao longo de toda a prova com base num guião 

elaborado para o efeito. São consideradas quatro categorias para a classificação do desempenho do aluno: 

gramática e vocabulário (20%), pronúncia (15%), comunicação interativa (30%) e a avaliação global (35%). A 

cotação será feita de acordo com os descritores consoante os níveis de desempenho alcançados pelos 

alunos. 

 

4 - DURAÇÃO DA PROVA 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. A compreensão do oral é avaliada nos primeiros 15 minutos 

da prova. 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

5 - MATERIAL AUTORIZADO 

O aluno pode utilizar durante a realização da prova escrita o seguinte material: 

 caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

 

Data de aprovação em conselho pedagógico: 27/05/2020 

 

 

 

A diretora pedagógica, 

Cremilde Rodrigues 

 


