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INFORMAÇÃO- PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA     
INFORMAÇÃO- PROVA A NÍVEL DE ESCOLA 

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 

DISCIPLINA: FRANCÊS - PROVA ESCRITA E ORAL 
CÓDIGO: 16 

 2020 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga informação relativa à prova da disciplina de Francês do 3.º ciclo do ensino 

básico da disciplina de Francês, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 • Objeto de avaliação; 

 • Caracterização e estrutura da prova; 

 • Critérios gerais de classificação; 

 • Material autorizado; 

 • Duração. 

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

programa da disciplina. 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares – 3º 

Ciclo, em vigor, LE I - o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas - QECR (2001), as aprendiza-

gens essenciais e o Programa de Francês) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação em duas 

provas, escrita e oral, de duração limitada, incidindo sobre os domínios e conteúdos abaixo descritos: 

 

Os domínios que serão objeto de avaliação enquadram-se nos seguintes aspetos: 

 

COMPREENSÃO/INTERPRETAÇÃO 

• Seleção de informação a partir de material escrito (questões verdadeiro / falso); 

• Identificação das ideias principais de um texto e das relações entre as mesmas; 
• Interpretação de texto; 

• Organização e correção da expressão escrita. 

GRAMÁTICA 

• Conhecimento sistematizado de aspetos fundamentais da gramática francesa. 

• Elaboração de frases. 
• Preenchimento de espaços 

ESCRITA 

• Domínio do processo de escrita, no seu uso multifuncional. 
• Redação / composição e desenvolvimento temático 

Os conteúdos que serão objeto de avaliação enquadram-se nos seguintes aspetos: 
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COMPREENSÃO / INTERPRETAÇÃO 

Texto informativo acerca dos seguintes conteúdos temáticos com seleção e organização da informação: 

•   Estudos e vida ativa    

•   Escola e tempos livres   

•   Meios de comunicação social  

•   Ciência e tecnologia    

•   Cooperação internacional  

•   Ambiente     
 

A gramática que será objeto de avaliação enquadra-se nos seguintes aspetos: 

 

Utilizar estruturas morfossintáticas corretas de acordo com os conteúdos que pretende transmitir relati-

vamente aos seguintes aspetos gramaticais: 

 

• Tipos de frase 
• Verbo 
• Nome 
• Advérbio 
• Pronome 
• Adjetivo 
• Determinante 

 

A escrita e suas competências que serão objeto de avaliação enquadram-se nos seguintes aspetos: 

• Produzir enunciados para narrar, descrever, expor informações e pontos de vista com clareza e 

correção; 

• Compreender as ideias gerais de um texto em língua francesa corrente sobre aspetos relativos à 

escola, à vida ativa, à ciência e tecnologia, à cooperação internacional, aos meios de comunica-

ção social, a temas atuais e assuntos de interesse pessoal; 

• Interpretar o sentido global de um texto; 

• Deduzir o sentido de palavras e de estruturas gramaticais desconhecidas a partir do contexto, da 

análise morfológica das palavras e de analogia/contraste com a língua materna; 

• Aplicar conhecimentos relativos à gramática francesa; 

• Utilizar estruturas morfossintáticas corretas de acordo com os conteúdos que pretende transmi-

tir; 

• Produzir enunciados para narrar, descrever, expor informações e pontos de vista com clareza e 

correção sobre um dos temas abordados ao longo do terceiro ciclo. 

 

Nas atividades de compreensão do oral, avalia-se a capacidade para compreender discursos orais, identifi-

car informação relevante contida no discurso, bem como a capacidade para reagir a estímulos linguísticos.  

Nas atividades de produção e interação oral, avalia-se a capacidade de comunicar oralmente, de organizar 

o discurso, de utilizar estratégias para resolver dificuldades de transmissão da mensagem, de exprimir 

claramente as ideias e de interagir. 
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3. CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA 

ESCRITA 

Quadro I - Valorização dos Conteúdos da Prova 

Domínios Conteúdos 
Cotação  

(em pontos 
percentuais) 

COMPREENSÃO/ INTERPRETAÇÃO 
 

 Seleção de informação verda-

deira ou falsa a partir de mate-

rial escrito. 

 Identificação das ideias princi-

pais de um texto e das relações 

entre as mesmas. 

 Interpretação textual. 

 Organização e correção da ex-

pressão escrita. 

 

COMPREENSÃO / INTERPRETAÇÃO 
• Seleção e organização da informação. 

• Conhecimento sistematizado de aspetos 

particulares da língua francesa. 

• Compreensão das ideias gerais de um texto 
em língua corrente sobre aspetos relativos à 
escola, à vida ativa, à ciência e tecnologia, 
aos meios de comunicação social, a temas 
atuais e assuntos de interesse pessoal. 
• Deduzir o sentido de palavras e de es-
truturas gramaticais desconhecidas a partir 
do contexto, da análise morfológica das pa-
lavras e de analogia/contraste com a língua 
materna. 

 

 

 

 

 

 

 

4
0 

GRAMÁTICA 
• Conhecimento sistematizado de aspe-
tos fundamentais da gramática francesa. 

GRAMÁTICA 
 
• Conhecimento sistematizado de aspetos 
fundamentais da gramática francesa. 

4
0 

ESCRITA 
 

• Domínio do processo de es-

crita, no seu uso multifuncio-

nal. 

 

 

ESCRITA PARA APROPRIAÇÃO DE TÉCNICAS E 

DE MODELOS 

 Preparação e construção de texto 

 Aplicação adequada de conhecimen-

tos linguísticos e gramaticais. 

 Capacidade de produção de um texto 

escrito com orientação temática. 

 Capacidade de organização de ideias. 

 Clareza na exposição. 

 Sentido crítico. 

 Correção da expressão escrita. 

 

 

 

2
0 

 
 

ORAL 
 

A componente da prova oral consiste na concretização de tarefas que se desenvolvem através de uma 

sequência de atividades que recobrem a demonstração de competências integradas de leitu-

ra/compreensão, produção e interação. O(s) tema(s) das tarefas insere(m)-se em domínios de referência 

prescritos no Programa. 
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TIPOLOGIA DE ITENS: 

- leitura de um texto ou excerto em voz alta; 

- resposta a perguntas de compreensão e subordinadas ao domínio de referência, a partir de suportes 

variados;  

- reformulação de frases; 

- diálogo com base num dado tema. 
 

A classificação final da disciplina corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações das duas componentes (escrita e oral) expressas em escala percentual de 0 a 100, convertida 

na escala de 1 a 5. 
 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO  

 ESCRITA 

 

1. A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios espe-
cíficos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

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

3. A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 
4. A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja inte-

gralmente correta e completa e onde se observa uma aplicação adequada da recolha de informação 
5. São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– Seja apresentada uma sequência incorreta; 
– Seja omisso, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. Não há lugar a classificações 

Tipologia de itens Cotação 

ITENS DE SELEÇÃO E DE CONSTRUÇÃO 

  Grupo I: 

 
• Escolha múltipla; 

 

• Resposta curta. 

 

   5x 2% 

 

              40 

 

   5x 6% 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

  Grupo II: 
 

• Resposta restrita. 

5 X 2% 

 

5 X 2% 

               40 

5 X 2% 

 

5 X 2% 

 ITEM  DE CONSTRUÇÃO 

Grupo III: 

• Resposta extensa 

 

20 
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intermédias. 

– Haja afastamento integral dos aspetos de conteúdo. 

   São desvalorizadas as respostas: 

– Com base na cópia integral do texto e com erros ortográficos.  
– Onde se observem incorreções de língua, erro ou vazio de conteúdo, afastamento do tema propos-

to, desenvolvimento confuso e repetições inúteis. 

Itens de seleção e construção 

RESPOSTA CURTA (compreensão / interpretação) 
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. Os crité-
rios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por ní-
veis de desempenho. 
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada na sua totali-
dade com zero pontos. 

RESPOSTA RESTRITA (Gramática) 
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por 
níveis de desempenho. 
Não há lugar a classificações intermédias. 

RESPOSTA EXTENSA (Redação /composição) 
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa variam em função da correção 
de língua, do erro ou vazio de resposta, do afastamento/ajustamento ao tema proposto e do desenvol-
vimento do mesmo. 
Os descritores de níveis de desempenho da produção escrita (Grupo III) integram os parâmetros Tema e 
Tipologia, Coerência e Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, Morfologia e Sintaxe, Repertório 
Vocabular, Ortografia. 
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada na sua totali-
dade com zero pontos. 

ORAL 

 A pontuação é distribuída por cinco níveis de desempenho a que correspondem cotações fixas.  

 Sempre que uma resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis descritos 
de modo consecutivo, deve ser-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os sepa-
ra.  

 Um desempenho inferior ao nível mais baixo descrito numa dada categoria é classificado com zero 
pontos.  

 Não será atribuída qualquer pontuação aos examinandos que revelem total incapacidade de compreen-
são e comunicação. 

Os níveis e descritores para a avaliação da produção oral sintetizam-se no quadro seguinte. 

N5 

• Discurso fluente  
• Organização coerente das ideias  
• Utilização de vocabulário adequado e variado  
• Utilização de conectores adequados  
• Erros de estrutura irrelevantes  
• Pronúncia sempre percetível; boa entoação 

N4 

• Discurso com poucas interrupções e fluência  
• Organização das ideias bastante coerente  
• Utilização de vocabulário adequado e variado 
• Erros gramaticais, mas com um controlo sólido sobre estruturas básicas  
• Utilização de conectores adequados  



                                           

                                      

Informação –Prova Escrita de Francês, Código 16  
Página 6 de 6 

 

• Pronúncia com poucos desvios ao padrão, claramente percetível 

N3 

• Discurso com algumas interrupções e alguma fluência  
• Organização das ideias nem sempre coerente  
• Utilização de vocabulário com pequenas lacunas  
• Erros gramaticais, mas com algum controlo sobre estruturas básicas  
• Utilização de conectores básicos  
• Pronúncia com alguns desvios ao padrão, mas percetível 

N2 

• Discurso com hesitações e pouca fluência  
• Organização deficiente das ideias  
• Utilização limitada de vocabulário  
• Ausência de estruturas gramaticais básicas  
• Incapacidade de utilização de conectores básicos  
• Pronúncia impercetível 

N1 

• Ausência de discurso; 
Muitas hesitações e ausência de fluência; 
• Organização muito deficiente das ideias  
• Utilização muito limitada de vocabulário  
• Ausência grave de estruturas gramaticais básicas  
• Incapacidade de utilização de conectores básicos  
• Pronúncia impercetível  

 
 
5. MATERIAL AUTORIZADO 
 
Escrita: 

 O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou 
preta. 

 Não é permitido o uso de corretor. 
 Não é permitida a consulta de dicionário.  

Oral: 

 O aluno não necessitará de qualquer material para a realização da componente oral da prova 

 
6. DURAÇÃO 

 A prova escrita tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de 
tempo. 

 A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 
 

 

Informação Prova elaborada em reunião de departamento de 20/05/2020                               

Aprovada em reunião de C. Pedagógico a 26/05/2020 

A Presidente do C. Pedagógico, 

(assinatura digital) 
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