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INFORMAÇÃO–PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

FRANCÊS (LE II)  2020 

Prova 16  ORAL 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da 

disciplina de Francês, do 3.º ciclo do ensino básico, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

 

A Prova de Equivalência à Frequência de Francês tem por referência o Programa de 

Francês do Ensino Básico - 3ºCiclo, as Metas Curriculares de Francês do Ensino Básico dos 

2º e 3º ciclos e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR (2001) 

acessíveis através do sítio da DGIDC – Ministério da Educação e Ciência: 

http://dge.mec.pt/metascurriculares/index.php?s=directorio&pid=21 

É objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da Compreensão (escrita) 

e da Escrita. A demonstração desta competência envolve a mobilização dos conteúdos 

programáticos do 7º, 8º e 9º anos de escolaridade, nomeadamente: 

- Língua Francesa; 

- Leitura; 

- Escrita; 

- Sociocultural. 
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Caracterização da prova oral  

 

 A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por três grupos. 

 A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos domínios 

Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

Grupo I – Diálogo dirigido sobre si e o seu meio envolvente.  20 

Grupo II  

– Leitura  

– Interpretação de um texto 

– Gramática 

 

15 

25 

20 

 

Grupo III – Monólogo relacionado com os domínios de referência 
presentes no documento analisado no Grupo II 

20 

 

- Os Grupos abrangem a compreensão e produção oral de monólogo/diálogos sobre os 
temas abordados no 3º ciclo. 

 
NOTA: para os alunos que beneficiam de adaptações curriculares não significativas e de 

adaptações no processo de avaliação, serão tidas em conta as medidas previstas nos 

respetivos Relatórios Técnico Pedagógicos.  

 

 
Critérios gerais de classificação 
 

 A classificação a atribuir a cada resposta resulta da correção da mesma no que 

concerne aos domínios a avaliar. 

 Todas as respostas ininteligíveis ou que não possam ser claramente percebidas são 

classificadas com zero pontos. 

 

Material 

     

O material a usar durante a prova é disponibilizado pelos professores. 
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Duração 

 
    A prova tem a duração máxima de 15 minutos (individual).  

 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico de 3 de junho de 2020 

 

 


